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Z Á P I S 
Z III. řádného zasedání  

Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm,  
konaného v úterý 17. února 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 soudním sporu s IPR 
 

5. ODBOR FINANČNÍ  

5.1. Rozpočtové opatření č. 1/2015 
5.2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 
                                                                                                                    -  Ing. Martin Hrnčárek 
 

6. ODBOR SPRÁVY MAJETKU 

6.1. Projednání a schválení dohody o zrušení věcného předkupního práva k nemovitým věcem s 
Camping Roţnov spol. s r.o. Roţnov pod Radhoštěm 

                                                                                                              -  Ing. Michaela Slobodová 
 

oddělení majetkoprávní: 

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

6.3. Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti sjezdu v a na 
městském pozemku v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm pro stavební řízení 

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

6.5. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci z vlastnictví 
České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města 
Roţnova pod Radhoštěm 

6.6. 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 Roţnov pod Radhoštěm 

6.7. Projednání a schválení nového znění „Pravidel výkupu staveb veřejné dopravní a technické 
infrastruktury“ 

6.8. Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování nové veřejné dopravní 
infrastruktury, účelové komunikace na pozemku p.č. 2666/13 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm 
ve vlastnictví města Roţnova pod Radhoštěm se soukromými investory 

6.9. Projednání a schválení dodatku č. 1 k plánovací smlouvě na vybudování a převod technické a 
dopravní infrastruktury „Lokalita Za Sokolovnou – II. etapa“ č. 203/2013/OSM/INO se 
soukromými investory 

6.10. Projednání a schválení darovací smlouvy a bezúplatného nabytí pozemku p.č. 1143/96 pod 
veřejnou účelovou komunikací v k.ú. Tylovice – Horní Dráhy od manţelů L. do vlastnictví 
města Roţnov pod Radhoštěm 

6.11. Projednání a schválení dodatku č. 2 ke kupní smlouvě č. 96/2010/OSM/KUX z 8.7.2010 
s pane L.P. 

                                                                                                                        - Ing. Dalibor Kubiš 
 

7. ODBOR ŠKOLSTVÍ A CR  

7.1. Schválení dodatku č. 2 a úplného znění zřizovací listiny Městské knihovny 
7.2. Rozdělení Programové podpory NNO 2015- 1. část 
                                                                                                                                   - Ing. Dušan Vrážel 
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8. ODBOR ROZVOJE   

8.1.  Projednání a schválení smlouvy o právu provést stavbu „Podjezd cyklostezky pod mostem ev. č. 
4867-1, SO 121.2 dělený přechod pro chodce“ 

                                                                                                                                 - Ing. Ivo Marcin 
 

9. OSTATNÍ PODÁNÍ   

9.1. Pověření určeného stráţníka plněním některých úkolů při řízení Městské policie Roţnov pod 

Radhoštěm       

                                                                                                                            - Ing. Radim Holiš 
9.2.     Schválení plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru pro rok 2015 

9.3. Informace o jednacím řádu Kontrolního výboru 

                                                                                                                              - p. Libor Zavadil 
9.4. Vyvěšení tibetské vlajky na budově městského úřadu v Roţnově pod Radhoštěm, dne 10. 

března 2015 

                                                                                                                         - Mgr. Kristýna Kosová                                  

10. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ 

 

 

 
                                                                                                                                         
1. ZAHÁJENÍ   
III. zasedání zastupitelstva zahájil starosta města ve 14:05 hodin. 
Přítomno:   19 zastupitelů.  
Omluveni:   Bc. Markéta Blinková, p. Petr Jelínek 

 

 
2. STANOVENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELE ZÁPISU 
   
Ing. Holiš jmenoval zapisovatelku:            - Petru Holišovou    
     
Jako ověřovatele zápisu navrhl:    
  
-  Ing. Víta Matějku      -  souhlasí 
-  Bc. Zlatuši Lušovskou    -  souhlasí 
 
 
      Hlasování o  ověřovatelích zápisu: 

Pro:            19                      Proti:                     0 Zdrţel se:          0 Nehlasoval:         0 
       
     Návrh byl přijat. 

 
 
Ing. Holiš jmenoval členy návrhové komise, která byla zřízena dle jednacího řádu 
zastupitelstva: 
 
Ing. Františka Šulgana jako předsedu – souhlasí 
Ing. Martina Houšku     – souhlasí 
Ing. Lenku Střálkovou    – souhlasí 
 
 
      Hlasování o  členech návrhové komise: 

Pro:           19                      Proti:                     0 Zdrţel se:           0 Nehlasoval:           0 
 
     Návrh byl přijat. 
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   3.  SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA  MĚSTA 
 
Diskuse: 
Ing. Holiš   – navrhuje stažení bodu č. 6.1. „Projednání a schválení dohody o zrušení 
věcného předkupního práva k nemovitým věcem s Camping Rožnov spol. s r.o. 
A jako bod č. 6.1. zařadit: informaci o postupu a podmínkách zrušení věcného předkupního 
práva k nemovitým věcem s Camping Rožnov spol. s r.o. 
  

 
Hlasování o zařazení bodu č. 6.1.  
Informace o postupu a podmínkách zrušení věcného předkupního práva k nemovitým věcem 
s Camping Roţnov spol. s r.o 

 

Pro:         18                      Proti:                     0 Zdrţel se:            1 Nehlasoval:           0 
    
            Návrh byl přijat. 
  
Usnesení č. 1/III: 
Zastupitelstvo města schvaluje program jednání zastupitelstva města dle pozvánky a 
změn již odhlasovaných. 
  

Pro:           19                     Proti:                     0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
      Usnesení přijato. 
 

 
 
4.  Zpráva o plnění úkolů zastupitelstva města 
 
Ing. Martinák  - ze strany MěÚ nejsou evidovány žádné úkoly zadané zastupitelstvem 
města. 
 
 

4.1.  Zpráva o činnosti Rady města 
 
 
Ing. Martinák - od posledního zasedání ZM se rada sešla 5x,  zpráva o činnosti byla 
zastupitelům zaslána v písemné podobě. 
Jednotlivá usnesení z jednání rady města Rožnov pod Radhoštěm jsou rovněž zveřejněna 

na internetových stránkách města, nebo na sdíleném disku (q-mailu), kam budou v plném 

znění (bez ochrany osobních údajů) vkládána také usnesení Rady města od ledna 2015. 

 

4.2.  Zpráva o probíhajícím soudním sporu s IPR 
Mgr. Vrublová - sdělila, že od posledního zasedání zastupitelstva města došlo v soudních 
řízeních se společností IPR k jediné změně – Nejvyšší soud rozhodl o dovoláních města 
Rožnov p.R.i společnosti IPR proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ve věci o určení 
vlastnictví k nemovitostem (tzv. hlavní spor). Rozsudek Nejvyššího soudu nebyl městu dosud 
oficiálně doručen. Tento rozsudek je zveřejněn na webových stránkách Nejvyššího soudu 
(dále „NS“). 
Připomenula rozsudek Krajského soudu v Ostravě v tzv. hlavním sporu a dovolání města i 
společnosti IPR proti tomuto rozsudku. Uvedla, že z neoficiálního znění rozsudku NS 
vyplývá, že dovolání města bylo odmítnuto z formálních důvodů, když soud věc vyhodnotil 
tak, že rozpor s dobrými mravy není překážkou, aby vlastnictví k nemovitostem bylo určeno 
subjektu, který ve věci neposkytl žádnou protihodnotu a nemovitosti mu nebyly určeny. 
Dovolání společnosti IPR Nejvyšší soud vyhověl a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu 
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řízení. U dovolání IPR se NS zabýval toliko otázkou platnosti převodní smlouvy z r. 1992 a 
nezabýval se tím, že i přílohy této smlouvy samy o sobě splňují parametry pro převod 
vlastnického práva. NS se vůbec nezabýval argumentací města vyplývající z rozsudků NS, 
že s privatizovaným majetkem nelze nakládat v rozporu se schváleným privatizačním 
projektem, který určuje rozsah privatizovaného majetku i subjekty, na které může být tento 
majek převeden. V závěru se NS vyjádřil k naléhavému právnímu zájmu a uvedl, že 
vlastnické právo bylo již zapsáno ve prospěch IPR, což se však zakládá na pravdě jen 
ohledně základní školy na Záhumení a mateřské školy na Koryčanských Pasekách. Dále p. 
Vrublová připomenula, že v r. 2012 město podalo žalobu proti IPR o určení vlastnického 
práva k budově základní školy na Záhumení a mateřské školy na Koryčanských Pasekách. 
Řízení o této žalobě je přerušeno do právní moci rozsudku NS v tzv. hlavním sporu. 
Podrobnější informace k rozsudku Nejvyššího soudu a dalšímu postupu budou sděleny 
zastupitelstvu po seznámení se s oficiálním zněním rozsudku a konzultaci s právním 
zástupcem města v této věci. 
 
 

5.1.  Rozpočtové opatření č. 1/15 
Přednášející: Ing. Hrnčárek 
Dle pokynu vedení města předkládáme ke schválení rozpočtové opatření č. 1, kterým je rušena 
poloţka rozpočtu :Ochrana obyvatelstva, protipovodňová opatření (PPO) – Tyršovo nábřeţí – 
spoluúčast. 
Z hlediska zákona o finanční kontrole není moţné po zrušení této poloţky danou akci financovat ani 
podepisovat závazné dokumenty a smlouvy.  
 

 

Diskuse: 
Ing. Holiš - předkládá zastupitelům informaci, proč projekt protipovodňové zídky není pro 
danou lokalitu vhodný. Již před 4 lety jej nedoporučili členové stavební komise. 
S projektantem a dotčenými obyvateli Tyršova nábřeží se sešli v pátek 13. února. Vedla se 
zde rozsáhlá diskuse,  z níž vzešly  názory, závěry a  rizika: 
1) projekt je vzhledem k ekonomické výhodnosti ze strany Povodí Moravy,  počítán na 
stoletou vodu (Q100). Ale ani takto navržená zídka nedokáže dané území ochránit. 
Problémem je, že voda přitéká z druhé strany, kde nejvíce škod působí   Veřminovský potok 
a spodní voda. Nevíme také  vůbec, zda stav koryta Bečvy pojme všechnu vodu stanovenou 
na Q100 
2) dalším problémem jsou uzávěry stávajících výpustí dešťových kanalizací, které když 
zavřeme, tak  při zvětšené hladině řeky se bude voda vylévat 
3) velký problém dělá také přítok Hážovky. Neumíme říci, co se stane při zpomaleném 
odtoku Hážovky. Obáváme se, že se pak Hážovka   bude vracet zpět, a zaplaví ul.  
Videčskou a přilehlé okolí. 
4)  při umělém zvednutí hladiny zamezíme odtoku vody  z Hradiska, což nám bude 
ohrožovat  zimní stadion a lokalitu Bučisek 
5) další  riziko je , kdy se  při zvednuté hladině voda, která se v umělém korytě díky zídkám 
dostává do podloží,  bude snažit vyrovnat hladiny podzemních vod. Takto hrozí zaplavení 
sklepů tlakovou vodou z podloží. Pokud bychom tomuto chtěli zamezit, musely by základy 
zídky být 3 m hluboké, což v dané lokalitě není možné.  
6) při dešti  nám bude voda vytvářet laguny, což se dá řešit odčerpáním, ale to bychom 
potřebovali opravdu  velké čerpadlo, které  nemáme k dispozici.  
7) problémem je také ovlivnění hladiny podzemní vody  pod Kozákem při zvednutí hladiny 
Bečvy a zvýšeným tlakem na podloží. Kozák není zcela stabilní.  
Rizika stanovují základní tezi projektu. Obyvatelé Tyršova nábřeží sami doporučují díky 
svým zkušenostem jiná řešení. Např. 200 m přírodní val na úrovni Hážovky, na spodní části 
zídku na úrovni mezi cestou a obytnými domy. Takto bychom předběžně chtěli 
protipovodňová opatření v lokalitě řešit. 
Ing. Kučera Jaroslav - namítá, že od roku 2004 probíhají jednání s Povodím Moravy. Od 
7.4.2014 máme stavební povolení na protipovodňové opatření na Q100, které nabylo právní 
moci.  Zastupitelé nedostali žádnou podkladovou zprávu o tom, že tento projekt není vhodný 
ani vyjádření projektanta. Bývalo dobrým zvykem, že při takovýchto záležitostech došlo 
k setkání projektanta, investora a byla vytvořena zpráva, kde byly názory všech a tato byla 
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předložena zastupitelům, aby se mohli rozhodnout. Tento způsob vyjádření je relevantní,  a 
proto nebude hlasovat. 
RNDr. Mikušek - dle toho, jak starosta záležitost prezentoval, je projektant zralý na kriminál, 
pokud sám řekne, že zídka nebude splňovat svůj účel. Souhlasí s ing. Kučerou. Zídka nikdy 
nebude mít 100% ochranou účinnost. Doplňuje, že záležitost se řeší v rámci celého 
mikroregionu. Argumenty jsou liché a věc nepodpoří. 
Ing. Holiš - pozvali jsme projektanta, aby nás seznámil s řešením. On sám sdělil, že takto 
projektované protipovodňové opatření se dělá na pomalou vodu např. v Napajedlích. U nás 
se jedná spíše o bystřinu. Každý ze zastupitelů měl možnost se o záležitosti předem 
podrobně informovat právě na schůzce, která proběhla v pátek 13.2. Co se mikroregionu 
týče, jde o jinou skupinu projektantů. Zídka, dle nich jejich projekty neovlivní, protože je na 
začátku toku. Také vodaři se k projektu vyjádřili formou - proč jej děláte? 
Mgr. Kosová - doplňuje, že studie mikroregionu počítá s tím, že Tyršovo nábřeží bude 
ochráněno.  Veřminovský potok se bude řešit v budoucnu, do té doby je zbytečné řešit celé 
nábřeží. Projekt jako takový byl zadán příliš úzce, nepřihlížel k  drobným tokům . 
p. Koryčanský - nechápe, proč projektant nyní zpochybňuje svou práci? Udělejme tedy 
protipovodňové opatření na úrovni plotů rodinných domů a rozlivové území tak bude větší. 
RNDr. Mikušek - zadavatelem projektu bylo Povodí Moravy, což je kvalifikovaná instituce, 
kde jsou odborníci. Nechápe, proč si projektant nyní sype sám popel na hlavu. 
Ing. Matějka - projekt vzešel z iniciativy města, kde měl projektant vyřešit určitý úsek. Na 
základě této žádosti Povodí Moravy zadalo projektantovi práci. Vše vycházelo ze zadání. Dle 
výpočtů strategického experta se shodli, že opatření mají význam až pro Q100.  Přítoky a 
spodní voda v zadání nebyly. Kdo za to nyní nese odpovědnost? Iniciátor projektu! 
Projektant zadání splnil, strategický expert také, Povodí Moravy také. 
Mgr. Kosová - doplňuje, že projekt, kdy budou PPO na úrovni plotů je připraven, je možno 
se nad ním sejít. 
Ing. Kučera Jaroslav - nikdy si na projektanta nehrál, jako zastupitel dostal informace - 
takový je projekt, takové jsou připomínky, takové návrhy.  Nabádá zastupitele k odpovědnosti 
za vzniklé škody, když  přijde další povodeň. Nemá relevantní informace pro to, aby se mohl 
rozhodnout, zda projekt zrušit či nikoli. 
RNDr. Mikušek - iniciátorem projektu je město, které má povinnost chránit majetek občanů! 
Z Povodí Moravy vzešla podmínka, že zídka se postaví na Q100. Město si požádalo o to, 
aby PPO ochránila majetek občanů. Pokud je tedy problém, navrhuje přitlačit na projektanta, 
aby projekt opravil. 
Ing. Hanáček - je nás zde 21 amatérů, kteří mají k dispozici zprostředkované informace. 
Navrhuje pozvat zástupce investora, aby nám vysvětlil, proč investice 20 mil. nemá význam. 
Když přijde 100 letá voda, budou poškozeni všichni a budeme žalováni my, zastupitelé. 
Ing. Holiš - projekční firmu jsme pozvali, k jednání došlo. Z důvodu ekonomické výhodnosti  
nastavili projekt na Q100. Nikoli na vodu nižší.  Nyní seznámil zastupitele s riziky čistě 
stavbařskými, kdy zídka lokalitu před 100 letou vodou neochrání. 
Ing. Šulgan - upozorňuje na lokalitu pod Kozákem, kde je velmi problematické území 
z hlediska geologického.  Starý sesuv je nyní sice stabilizovaný, ale problém trvá. Problémů, 
které projekt neřeší je více! 
Mgr. Kosová - pokud je vůle jednat s projektantem, může se takto stát na pracovním 
zasedání zastupitelstva v březnu! Projektu nyní chybí širší vazby a upřesněna rizika. 
RNDr. Mikušek - svolejte otevřené jednání za účasti veřejnosti. 
Ing. Holiš - kvůli kauze sporu s IPR bude svoláno mimořádné zasedání v březnu. Zde by se 
tedy mohl projekt prezentovat. 
Ing. Hanáček - dává PROTINÁVRH- nyní rozpočtová opatření odložit a pozvat zástupce 
investora k vyjádření se. 
Ing. Holiš - pro Povodí Moravy musíme dát co nejdříve signál, zda mají tento projekt 
zahrnout do svého programu. Rozhodnutí z naší strany musí padnout co nejdříve. Táže se 
Ing. Hrnčárka, zda můžeme tuto záležitost ze strany finančního odboru odložit 
Ing. Hrnčárek - ano 
Ing. Spáčil - občan - v minulosti proběhlo jednání s občany ohledně PPO. Řeší se to od roku 
1989. Občané předložili své návrhy a názory - nebyl však proveden ani zápis.  Město mělo 
svůj názor, občané svůj a nikdo to neřešil. Problém spodních vod je známý, problém 
s Veřminovským potokem také. Nemělo by se stavět zbytečně, ale s rozmyslem.  
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Ing. Rýznar- rizika budou vždy, ale navrhuje předložit stejnou mapu rizik, která budou, když 
zídka nebude. V zájmu objektivity je potřeba situaci posuzovat z obou stran. 
Ing. Holiš - diskuse není uzavřená, nejhorší úsek je při soutoku s Hážovkou, kde řešení 
máme. Ale obává se, že při 100 leté vodě Rožnov neochrání nic. 
Ing. Kučera Jan - jde nám také o efektivní hospodaření s veřejnými prostředky a o 
komplexní a systémové řešení. Pokud je projekt chybný, není dost efektivní.  S občany jsme 
komunikovali, nyní je možné pracovní jednání zastupitelstva. Pokud budou PPO, kde jsou 
chyby, více škodit, než pomáhat, není možné je realizovat. Projektanti nejsou místní, neznají 
místní poměry. Proto musíme odborníky vnímat také kriticky. Dále apeluje na komplexnost 
projektu, který neřeší jen část řeky.  Projekt se dělá také v rámci mikroregionu, pokud jej nyní 
vytrhneme z kontextu, není to dobré řešení. Je třeba řešit otázku jaké PPO bude, nejen že 
bude! 
Ing. Konečný - občan - je třeba hájit zájmy a majetek občanů. Není dobré zamést projekt do 
kouta, ale je třeba apelovat a tlačit na projektanta, aby záležitosti, které v projektu chybí 
dopracoval.  Nenechat finance propadnout! V roce 2011 bylo vzneseno několik zásadních 
připomínek ze strany občanů. 
Ing. Holiš - problém je nastavení projektu na Q 100. Celé území se dalo jednoduše chránit 
zvýšením cyklostezky. K tomu bohužel nedošlo. Lokalitu řešit budeme. 
Ing. Hanáček - táže se, zda město udělá projekt lepší? 
Mgr. Kosová - existuje hrubý návrh řešení pro Tyršovo nábřeží. Odpovědnější k tomu, jak 
nakládáme s veřejnými prostředky. Mezi námitky občanů byla také estetická hodnota 
Tyršova nábřeží.  Zídka bude nižší, odsunuta od koryta. Pokud necháme řeku trochu rozlít, 
zeslabíme její energii. 
Ing. Holiš - vyhlašuje 5 minutovou přestávku. 
p. Vychodil - u zrodu projektu byl, navazoval na práci Ing. Šulgana. Projekt chrání oba břehy 
řeky. Hořekujeme nad 100 letou vodou. Pokud zídka bude zhotovena na 100 letou vodu, pak 
nás logicky ochrání i před vodou menší. Záležitost se řeší už 11 let.  
Ing. Holiš -  obává se, že rizika převyšují nad pozitivy. 
 
Protinávrh Ing. Hanáčka: 
Odloţit projednání bodu č. 5.1. „Rozpočtové opatření č. 1/2015“ na příští zasedání 
zastupitelstva a pozvat k jednání zástupce Povodí Moravy 
 
Hlasování o protinávrhu: 

Pro:          7                      Proti:                    11 Zdrţel se:           1 Nehlasoval:           0 
       
 Protinávrh nebyl přijat 
 
 
Usnesení č. 2/III: 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015 v rozsahu - 2 000 tis. Kč 
na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. 
  

Pro:           12                     Proti:                     4 Zdrţel se:            3 Nehlasoval:           0 
       
      Usnesení přijato. 

 
5.2.  Rozpočtové opatření č. 2/15 
Přednášející: Ing. Hrnčárek 
V navrhovaném rozpočtovém opatření reagujeme na aktuální změny finančních operací roku 2015, 
jedná  se zejména o : 
• Podjezd cyklostezky pod mostem v částce 3 mil Kč (akce byla definována jako  nezařazená 
(pod čarou rozpočtu 2015).  Zapojujeme tedy do rozpočtu bez informace o získání nebo nezískání 
dotace.  
• Navýšení poloţky na opravy cest po vybudování kanalizace o 2 mil Kč. 
• Navýšení poloţky rozšíření parkování na ul. Kulturní o 1,5 mil Kč 
 

 
Diskuse: 
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Ing. Matějka - Finanční výbor záležitost projednal a doporučuje rozpočtová opatření ke 
schválení. 
Ing. Holiš - u projektů budeme brát v potaz doporučení komise výstavby 
RNDr. Mikušek - viz. studie středu města - nenechávejme to jen na komisi výstavby, aby 
výsledkem nebyla „lidová tvořivost“. Vycházejme z materiálů, které máme, využijme 
alternativy z dopravoprojektu a názoru odborníků.  
Mgr. Kosová - máme dvě studie, jednu na centrum města, druhou na výstavbu sídlišť. 
Studie tak bude komplexnější a budou zde zapracovány odborné záležitosti z minulosti. Ze 
strany komise by měl vzejít návrh. 
Ing. Holiš - doplňuje, že rozhodnutí k bodu č. 5.1. není rozhodnutím vedení, hledáme jen 
řešení, které bude chránit a bude vzhledné. 
 
Usnesení č. 3/III: 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015 v rozsahu 10 117 tis. Kč 
na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. 
  

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

       
      Usnesení přijato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.  INFORMACE - Věcné předkupní právo k nemovitým věcem ve vlastnictví 
společnosti Camping Rožnov spol. s r.o. Rožnov pod Radhoštěm 

Přednášející: Mgr. Kosová 
CAMPING ROŢNOV spol. s r.o. zaslal 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 ústních jednáních ve dnech 13.01.2015 a 16.02.2015 s jednatelem společnosti CAMPING 
ROŢNOV spol. s r.o. (dále jen „společnost“) byl prezentován záměr společnosti, a to zachování a 
modernizace celého areálu kempingu, včetně renovace zázemí, které by umoţnilo celoroční provoz. 
Vzhledem ke skutečnosti, ţe část areálu kempingu je v havarijním stavu, je zapotřebí získat potřebné 
investiční prostředky rovněţ na okamţité provedení oprav a rekonstrukcí. Společnost dále plánuje 
výstavbu 50 nových moderních bungalovů, rekonstrukce apartmánů, restaurace, bazénu, výstavbu 
nové sportovní haly, půjčovny kol, koloběţek, skútrů, čtyřkolek hřiště atd.  
 
Na příštím jednání zastupitelstva města bude projednána dohoda o zrušení věcného práva 
předkupního ke stávajícím zatíženým pozemkům (o celkové výměře 6.652 m

2
)
 
za podmínky, že 

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

2
), přičemž veškeré náklady spojené se 

zrušením i zřízením věcného předkupního práva v katastru nemovitostí uhradí společnost. Do 
termínu konání příštího zastupitelstva města připraví Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm 
příslušné právní dokumenty. 
 
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. 

 
 
 

Diskuse: 
Ing. Holiš - na příštím zasedání budeme schvalovat smlouvu o výměně. 
Ing. Slobodová - omlouvá tímto pana Svačinu, nemůže být dnešnímu jednání přítomen a 
prezentovat tak revitalizaci areálu. Pro příští zasedání bude připraven návrh dohody o 
zrušení předkupního práva a vznik předkupního práva na jiné pozemky. 
RNDr. Mikušek - kvituje snahu o výměnu. Upozorňuje však na charakter vlastníka, nyní 
máme ještě možnost ovlivnit záměr, který tam má být a který se mu zdá nadnesený. 
Společnost má sídlo v Praze, předmět jejího podnikání je prodej lihovin. Byl by opatrný při 
vyjednávání. Záměr by měl být vymahatelný. Nyní  máme možnost ovlivnit rozvojové území 
v této lokalitě. 
Ing. Holiš - v pátek jednali o možnosti, k záležitosti přistupujeme opatrně. Územní plán 
garantuje, co v lokalitě má být. Výměnou město získává 120 m2 navíc.  
p. Koryčanský - navrhuje směnit pozemek směrem k  ul. Lipová. Tento je výhodnější na 
pozemku jsou sítě, v budoucnu by tam byl vhodný prostor pro rodinné domy. 
Ing. Holiš - výstavba RD je problém z hlediska územního plánu, který stanoví sportoviště. 
Směna je výhodná, v ucelené části jsme našli stejnou metráž + dostupnost z místní 
komunikace. Navíc ze strany ul. Lipová jsou v záměru naprojektovány zásadní investice.  
 
 
 

6.2.  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. 

Přednášející: Mgr. Kosová 
Ustanovení § 96 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších 
předpisů, ukládá stavebníkům, kteří provádějí stavbu na cizím pozemku, prokázat při řízení podle 
stavebního zákona právo stavět na cizím pozemku na základě smlouvy. Odbor správy majetku 
předkládá zastupitelstvu města ke schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti 
inţenýrských sítí, kterými město stavebníkům umoţní umístění inţenýrských sítí do městských 
pozemků. O umístění inţenýrských sítí a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti 
inţenýrských sítí poţádali tito stavebníci:  
1) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035 

(uloţení přípojky NN do městských pozemků p. č. 3614/2 a p. č. 1421/1v k. ú. Roţnov pod 
Radhoštěm, ul. Javornická), 
2) pan V.K., Frenštát pod Radhoštěm (uloţení dvou přípojek splaškové kanalizace do městských 
pozemků p. č 3630/1 a p. č. 3630/5 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm, ul. Sladské), 
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3) pan R.H., Roţnov pod Radhoštěm (uloţení přípojky splaškové kanalizace do městského pozemku 
p. č 3631 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm, ul. Sladské), 
4) Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace, Dláţděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové 
Město, IČ: 70994234 (umístění přeloţky kabelů sdělovacího a zabezpečovacího zařízení do 
městského pozemku p. č. 3779/1 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm, ul. Zuberská), 
5) pan M.D. a paní I.K., Roţnov pod Radhoštěm (uloţení přípojky splaškové kanalizace do městského 
pozemku p. č. 2666/13 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm, ul. Putýrky), 
6) Manţelé Z., Roţnov pod Radhoštěm, LAMANTI s.r.o., třída Kapt. Jaroše 1844/28, 602 00 Brno - 
Černé Pole, IČ: 29241839 (uloţení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 3565/1 v k. ú. 
Roţnov pod Radhoštěm, ul. Pivovarská), 
7) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035 (uloţení přípojky 
NN do městského pozemku p. č. 1967/1 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm, ul. Kinských), 
8) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035 (uloţení přípojky 
NN do městského pozemku p. č. 75/1 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm, ul. Videčská), 
9) pan V.J., Roţnov pod Radhoštěm (uloţení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace do 
městských pozemků p. č. 561/13 a p. č. 561/10  v k. ú. Háţovice, ul. Háţovice) 
 
 

Usnesení č. 4/III: 
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 městských pozemků p. č. 3614/2 a p. č. 1421/1v k. ú. Rožnov 
pod Radhoštěm, ul. Javornická), 
2) pan V.K., Frenštát pod Radhoštěm (uložení dvou přípojek splaškové kanalizace do 
městských pozemků p. č 3630/1 a p. č. 3630/5 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. 
Sladské), 
3) pan R.H., Rožnov pod Radhoštěm (uložení přípojky splaškové kanalizace do 
městského pozemku p. č 3631 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Sladské), 
4) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 
1, Nové Město, IČ: 70994234 (umístění přeložky kabelů sdělovacího a 
zabezpečovacího zařízení do městského pozemku p. č. 3779/1 v k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm, ul. Zuberská), 
5) pan M.D. a paní I.K., Rožnov pod Radhoštěm (uložení přípojky splaškové kanalizace 
do městského pozemku p. č. 2666/13 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Putýrky), 
6) Manželé Z.,  Rožnov pod Radhoštěm, LAMANTI s.r.o., třída Kapt. Jaroše 1844/28, 
602 00 Brno - Černé Pole, IČ: 29241839 (uložení vodovodní přípojky do městského 
pozemku p. č. 3565/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Pivovarská), 
7) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035 
(uložení přípojky NN do městského pozemku p. č. 1967/1 v k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm, ul. Kinských), 
8) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035 
(uložení přípojky NN do městského pozemku p. č. 75/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, 
ul. Videčská), 
9) pan V.J., Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky a přípojky splaškové 
kanalizace do městských pozemků p. č. 561/13 a p. č. 561/10  v k. ú. Hážovice, ul. 
Hážovice),dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tyto smlouvy 
podepsat. 
 
  

Pro:           18                     Proti:                     0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           1 
       
      Usnesení přijato. 
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6.3.  Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
sjezdu v a na městském pozemku v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm pro 
stavební řízení. 

Přednášející: 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 
smlouvě o zřízení sluţebnosti. Pro povolení a realizaci stavby poţádali o uzavření smlouvy o zřízení 
sluţebnosti sjezdu tito stavebníci:  paní J.Š. a pan D.J., Roţnov pod Radhoštěm 

 
Usnesení č. 5/III: 
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na a 
v pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky jako 
budoucími oprávněnými ze služebnosti: paní J.Š. a pan D.J., Rožnov pod Radhoštěm - 
napojení sjezdu z pozemku p. č. 2375/19 na pozemek stavebníků p. č. 2375/45 v k. ú.  
Rožnov pod Radhoštěm (ul. Za Školou), dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá 
starostovi města tuto smlouvu podepsat. 
 
  

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

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

Přednášející: Mgr. Kosová 
Ustanovení § 96 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ukládá stavebníkům, kteří 
provádějí stavbu na cizím pozemku, prokázat při řízení podle stavebního zákona právo stavět na 
cizím pozemku prostřednictvím smlouvy. Toto bylo řešeno uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene. Po dokončení stavby poţádali o uzavření smlouvy o zřízení úplatného nebo 
bezúplatného věcného břemene pro zápis do katastru nemovitostí tito stavebníci:  
1. Paní K.B., Karlovy Vary - Drahovice, uloţení přípojky splaškové kanalizace v délce 1,5 m v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 5731-161/2014, v pozemku p. č. 2859/10 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm 
(Horní Paseky, ulice U Kantorka ), 
2. manţelé H., Roţnov pod Radhoštěm, uloţení vodovodní přípojky v délce 1,5 m v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 5717-221/2014, v pozemku p. č. 3649 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm  (Horní 
Paseky, ulice U Kantorka ), 
3. manţelé B., Roţnov pod Radhoštěm, uloţení přípojky splaškové kanalizace v pozemku p.č. 1193/2 
v délce 2,29 m, p.č. 1195/3 v délce 4,37 m a  p.č. 1197/3 v délce 3,6 m v rozsahu dle geometrického 
plánu č. 986-1138/2014 v k.ú.Tylovice  (lokalita Horečky ), 
4. ENERGOAQUA, a.s., 1.máje 823, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm, IČ: 15503461, uloţení  
podzemního kabelového vedení VN v délce 128 m v pozemku p.č. 5/1, p.č. 6, p.č. 7/1, p.č. 7/2, p.č. 
51/5, p.č. 51/6, p.č. 63/3, p.č. 64/5, p.č. 64/7 p.č. 1337/42, p.č. 1337/43, a ochranného pásma v 
pozemku p.č. 4/1 v  rozsahu dle geometrického plánu č. 954-147/2013, vše v k.ú. Tylovice (lokalita 
Harcovna), 
5.ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, uloţení zemní 
kabelové přípojky NN v délce 0,6 m v rozsahu dle geometrického plánu 971-346/2014 v pozemku p.č. 
1143/50 v k.ú. Tylovice (Horní Dráhy), 
6. 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. 3564/46 v délce 1,5 
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 v rozsahu dle 
geometrického plánu 5598-139/2014 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm (ulice Bayerova), 
7. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, 
uloţení zemní kabelové přípojky NN v délce 5,8 m v rozsahu dle geometrického plánu 5469-164/2014 
v pozemku p.č. 3615/2 v k.ú. Roţnov p. R. (ulice Lesní), 
8. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, vybudování 
nadzemní kabelové přípojky NN v délce 5,5 m v rozsahu dle geometrického plánu 5288-5/2014 nad 
pozemkem p.č. 1967/6 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm (ulice Kinských), 
9. paní B.M. a paní P.K. trvale bytem Roţnov pod Radhoštěm, uloţení vodovodní přípojky v délce 4 m 
v rozsahu dle části A  geometrického plánu č. 5756-178/2014 a vodovodní přípojky v délce 5,8 m v 
rozsahu dle části B geometrického plánu č. 5756-178/2014, vše v pozemku  p.č. 3649 v k.ú. Roţnov 
pod Radhoštěm (ulice U Kantorka), 



 11 

 
Usnesení č. 6/III: 
Zastupitelstvo města schvaluje 
A) smlouvy o zřízení úplatných služebností inženýrských sítí nad, na a v pozemcích ve  
vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm s těmito stavebníky, jako oprávněnými ze 
služebnosti inženýrských sítí: 
1. paní K.B., Karlovy Vary - Drahovice, uložení přípojky splaškové kanalizace v délce 
1,5 m v rozsahu dle geometrického plánu č. 5731-161/2014, v pozemku p. č. 2859/10 v 
k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (Horní Paseky, ulice U Kantorka ), 
2. manželé H., Rožnov pod Radhoštěm, uložení vodovodní přípojky v délce 1,5 m v 
rozsahu dle geometrického plánu č. 5717-221/2014, v pozemku p. č. 3649 v k. ú. 
Rožnov pod Radhoštěm  (Horní Paseky, ulice U Kantorka ), 
3. manželé B., Rožnov pod Radhoštěm, uložení přípojky splaškové kanalizace v 
pozemku p.č. 1193/2 v délce 2,29 m, p.č. 1195/3 v délce 4,37 m a  p.č. 1197/3 v délce 3,6 
m v rozsahu dle geometrického plánu č. 986-1138/2014 v k.ú.Tylovice  (lokalita 
Horečky ), 
4. ENERGOAQUA, a.s., 1.máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 15503461, 
uložení  podzemního kabelového vedení VN v délce 128 m v pozemku p.č. 5/1, p.č. 6, 
p.č. 7/1, p.č. 7/2, p.č. 51/5, p.č. 51/6, p.č. 63/3, p.č. 64/5, p.č. 64/7 p.č. 1337/42, p.č. 
1337/43, a ochranného pásma v pozemku p.č. 4/1 v  rozsahu dle geometrického plánu 
č. 954-147/2013, vše v k.ú. Tylovice (lokalita Harcovna), 
5.ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, uložení 
zemní kabelové přípojky NN v délce 0,6 m v rozsahu dle geometrického plánu 971-
346/2014 v pozemku p.č. 1143/50 v k.ú. Tylovice (Horní Dráhy), 
6. 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. 3564/46 v délce 1,5 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 v rozsahu dle geometrického plánu 5598-139/2014 v k.ú. Rožnov 
pod Radhoštěm (ulice Bayerova), 
7. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, 
uložení zemní kabelové přípojky NN v délce 5,8 m v rozsahu dle geometrického plánu 
5469-164/2014 v pozemku p.č. 3615/2 v k.ú. Rožnov p. R. (ulice Lesní), 
8. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, 
vybudování nadzemní kabelové přípojky NN v délce 5,5 m v rozsahu dle 
geometrického plánu 5288-5/2014 nad pozemkem p.č. 1967/6 v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm (ulice Kinských), 
B) 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. paní B.M. a paní P.K. obě trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm, uložení vodovodní 
přípojky v délce 4 m v rozsahu dle části A  geometrického plánu č. 5756-178/2014 a 
vodovodní přípojky v délce 5,8 m v rozsahu dle části B geometrického plánu č. 5756-
178/2014, vše v pozemku  p.č. 3649 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (ulice U Kantorka), 
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat. 
 
 
  

Pro:           18                     Proti:                     0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           1 
       
      Usnesení přijato. 
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6.5.  Schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité 
věci z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm. 

Přednášející: Mgr. Kosová 
Město Roţnov pod Radhoštěm poţádalo v minulosti odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování  
státu ve věcech majetkových ve Vsetíně ( dále jen „úřad“ ) o převod všech pozemků, na nichţ se 
nachází místní komunikace a veřejná zeleň. Část těchto pozemků nám jiţ „úřad“ převedl a zbývající 
část pozemků nám „úřad“ převádí postupně aţ po dořešení všech majetkoprávních náleţitostí (zřízení 
věcných břemen). 
V této předloţené smlouvě „úřad“ převádí městu pozemek p.č. 3721/13 na ul. Kramolišov, na jehoţ  
větší části  je vybudován chodník po levé straně ve směru na Valašskou Bystřici a na další části má 
město zájem na vybudování nového chodníku dle zpracovaného projektu (viz. koordinační situace). 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu 
nemovitosti a bezúplatný převod pozemku p.č. 3721/13 na ul. Kramolišov do vlastnictví města 
Roţnova p.R. , jak je uvedeno v návrhu usnesení. 
 

 
Usnesení č. 7/III: 
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k 
nemovité věci č. 55/2015/OSM (UZSVM/OVS/3634/2014-OVSM) a bezúplatný převod 
celého pozemku pozemková parc. č. 3721/13, ostatní plocha, ostatní komunikace 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 
Rožnova pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy. Zastupitelstvo města 
ukládá starostovi města tuto smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k 
nemovité věci podepsat. 
 
 

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

6.6.  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. 

Přednášející: Mgr. Kosová 
Město Roţnov pod Radhoštěm poţádalo v minulosti odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování  
státu ve věcech majetkových ve Vsetíně ( dále jen „úřad“ ) o převod všech pozemků, na nichţ se 
nachází místní komunikace, veřejná zeleň a stavby občanské vybavenosti (ZŠ, MŠ) ve vlastnictví 
města Roţnova p.R.. Část těchto pozemků nám jiţ „úřad“ převedl a zbývající část pozemků nám 
„úřad“ převádí postupně aţ po dořešení všech majetkoprávních náleţitostí (zřízení věcných břemen). 
V této předloţené smlouvě „úřad“ převádí městu pozemek p.č.st. 2295 na němţ stojí stavba MŠ 
5.května 1527, dále pozemky p.č.st. 3139/2,3,4 na nichţ se nachází stavba ZŠ Koryčanské paseky, 
dále pozemek p.č.1134/8 na němţ se nachází veřejně přístupná účelová komunikace ve vlastnictví 
města u ZŠ Koryčanské Paseky a pozemek p.č.1250/7, který se nachází v areálu MŠ Radost.  
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 Roţnova p.R., jak je uvedeno v návrhu usnesení. 
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Usnesení č. 8/III: 
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k 
nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č. 56/2015/OSM(ÚZSVM/OVS/3741/2014-
OVSH) a bezúplatný převod celých pozemků: 
  - stavební parcela č. 2295, zastavěná plocha a nádvoří, 
  - stavební parcela č. 3139/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
  - stavební parcela č. 3139/3, zastavěná plocha a nádvoří, 
  - stavební parcela č. 3139/4, zastavěná plocha a nádvoří, 
  - pozemková parcela č. 1134/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
  - pozemková parcela č. 1250/7, 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 
ÚZSVM/OVS/3741/2014-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:           18                     Proti:                     0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           1 
       
      Usnesení přijato. 
 
 

6.7.  Projednání a schválení nového znění „Pravidel výkupu staveb veřejné 
dopravní a technické infrastruktury“. 

Přednášející: Mgr. Kosová 
Na základě zkušeností z jiţ realizovaných a připravovaných výkupů staveb veřejné dopravní a 
technické infrastruktury ( dále jen „IS“ ), ale především na základě účinnosti nového občanského 
zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“) od 1.1.2014, bylo potřeba komplexněji přepracovat 
dokument  „Pravidla výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury“ (dále jen „Pravidla“). 
Nově byl především doplněn postup pokud půjde o stavbu IS, které nejsou samostatnou věcí 
v právním smyslu a tvoří součást pozemku, v němţ a nebo na němţ se nachází (např. účelová 
komunikace). 
Dále byl upraven princip stanovení ceny odkupu IS dle skutečně vynaloţených nákladů na vybudování 
IS včetně DPH a ceny IS v místě a čase obvyklé včetně DPH podle znaleckého posudku, do skutečně 
vynaloţených nákladů na vybudování IS byly doplněny náklady na zhotovení projektové dokumentace 
a náklady ţadatele na poplatky za podání ţádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení, byla 
navýšena hranice odkupní ceny pro jednorázové vyrovnání na 150.000 Kč, bylo doplněno ustanovení 
o průběţné kontrole realizace jednotlivých staveb IS a další dílčí úpravy.    
Všechny navrţené změny, doplnění a úpravy jsou v dokumentu Pravidla barevně vyznačeny. 
Nově upravená Pravidla zpracoval právní odbor ve spolupráci odborem správy majetku včetně 
zapracování vyjádření finančního odboru a odboru výstavby a územního plánování. 
Rada města na svém zasedání dne 3.2.2015projednala nové znění Pravidel a přijala usnesení, 
v němţ doporučuje zastupitelstvu města tato Pravidla schválit. 
Odbor správy majetku proto předkládá zastupitelstvu města ke schválení navrţené usnesení. 

 
 
Usnesení č. 9/III: 
Zastupitelstvo města schvaluje dokument "Pravidla výkupu staveb veřejné dopravní a 
technické infrastruktury", který tvoří přílohu č. 2 Koncepce rozvoje bydlení města 
Rožnov pod Radhoštěm, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy a ukládá  
městskému úřadu zajistit zveřejnění nového znění "Pravidel výkupu staveb veřejné 
dopravní a technické infrastruktury" na webových stránkách města Rožnov pod 
Radhoštěm. 
 
 

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

6.8.  Projednání  a schválení plánovací smlouvy na vybudování nové veřejné 
dopravní infrastruktury, účelové komunikace na pozemku p.č. 2666/13 v 
k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnova pod 
Radhoštěm se soukromými investory. 

Přednášející: Mgr. Kosová 
Ustanovení § 66 a § 88 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a příloha 13 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, řeší úpravu vztahů mezi investorem a obcí související s realizací stanovené 
zástavby, která je podmíněna vybudováním zejména veřejné dopravní a technické infrastruktury (dále 
IS). Tato úprava vztahů mezi investorem a obcí při výstavbě je předmětem plánovací smlouvy. 
Stavebníci mají v úmyslu vybudovat rodinný dům na svém pozemku p.č. 2666/23, ke kterému nevede 
zpevněná komunikace a není tak zajištěn přístup ke stavbě ve smyslu obecných poţadavků na 
umisťování staveb. 
Stávající zpevněná veřejná účelová komunikace na pozemku p.č. 2666/18, v k.ú. Roţnov pod 
Radhoštěm, ve vlastnictví města Roţnova pod Radhoštěm končí zhruba 22m od pozemku p.č. 
2666/23 ve vlastnictví stavebníků. 
Protoţe město v současné době nemá úmysl ani prostředky na prodlouţení stávající veřejné účelové 
komunikace na pozemku p.č. 2666/18 a podporuje individuální rodinnou výstavbu na území města, 
umoţní ţadatelům prodlouţit na vlastní náklady stávající veřejnou účelovou komunikaci aţ k pozemku 
p.č. 2666/23, tak aby ţadatelé mohli realizovat svůj záměr, a to vybudováním nové zpevněné účelové 
komunikace na pozemku p.č. 2666/13 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města. 
Stavba nové veřejně přístupné účelové komunikace bude realizována dle projektové dokumentace 
„Účelová komunikace na p.č. 2666/13 v Roţnově pod Radhoštěm“ z 11/2014. 
Následné vypořádání nákladů na vybudování veřejně přístupné účelové komunikace, která není 
samostatnou věcí, ale zhodnocením nemovité věci (pozemku) ve vlastnictví města,bude realizováno 
v souladu s „Pravidly výkupu veřejné dopravní a technické infrastruktury“ (dále jen „Pravidla“), 
platnými v době předání zkolaudované veřejně přístupné účelové komunikace. Náhrada nákladů za 
zhodnocení nemovité věci ve vlastnictví města – pozemku p.č. 2666/13 se předpokládá dle 
rozpočtované ceny ve výši cca 121.156 Kč. Podle platných „Pravidel“ obdrţí stavebníci náhradu ve výši 
50% skutečně vynaloţených nákladů nebo ceny v místě a čase obvyklé dle znaleckého posudku na 
vybudovanou stavbu. Přestoţe předpokládaná výše náhrady splňuje dle „Pravidel“ podmínky pro 
jednorázové vyrovnání, dohodli se stavebníci na vyplacení náhrady v pěti rovnoměrných ročních 
splátkách, kdy první splátka bude zaplacena do 30. 6. kalendářního roku následujícího po 
protokolárním předání dokončené a zkolaudované účelové komunikace. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení plánovací smlouvu na výstavbu 
dopravní infrastruktury, stavby veřejně přístupné účelové komunikace,na části pozemku p.č. 2666/13 
včetně napojení na stávající komunikaci na pozemku p.č. 2666/18, kde pozemky p.č. 2666/13 a p.č. 
2666/18 jsou ve vlastnictví města Roţnova pod Radhoštěm, s individuálními stavebníky dle návrhu 
usnesení. 

 
 
Usnesení č. 10/III: 
Zastupitelstvo města schvaluje plánovací smlouvu č. 71/2015/OSM na výstavbu 
dopravní infrastruktury-nové zpevněné účelové komunikace na pozemku p.č. 2666/13 
v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, pro 
výstavbu rodinného domu v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, se stavebníky pan M.D.  
bytem Horní Bečva 734, 756 67 Horní Bečva a paní I.K., Moravská 1442, 756 61 Rožnov 
pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostovi města tuto 
plánovací smlouvu podepsat. 
 
 

Pro:           18                     Proti:                     0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           1 
       
      Usnesení přijato. 
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6.9.  Projednání   a schválení dodatku č. 1 k plánovací smlouvě na vybudování 

a převod technické a dopravní infrastruktury „Lokalita Za Sokolovnou – II. 
etapa“ č. 203/2013/OSM/INO se soukromými investory. 

Přednášející: Mgr. Kosová 
Ustanovení § 66 a § 88 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a přílohy 13 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, řeší úpravu vztahů mezi investorem a obcí související s realizací stanovené 
zástavby, která je podmíněna vybudováním zejména veřejné dopravní a technické infrastruktury (dále 
IS), zejména pro výstavbu více rodinných domů. Tato úprava vztahů mezi investorem a obcí při 
výstavbě a eventuálním převodu nemovitostí je předmětem plánovací smlouvy.  
Dne 16.12.2013 uzavřelo město Roţnov pod Radhoštěm s individuálními stavebníky „Plánovací 
smlouvu lokalita za Sokolovnou – II.etapa“ č. 203/2013/OSM/INO (dále jen „Plánovací smlouva“), na 
základě které byly stanoveny mezi stranami mj. podmínky výstavby inţenýrských sítí ţadateli na 
pozemcích popsaných v Plánovací smlouvě a podmínky následného odkupu části těchto inţenýrských 
sítí do vlastnictví města. 
Přílohou Plánovací smlouvy je situační nákres, ve kterém byla trasa předpokládaného vedení 
inţenýrských sítí vč. komunikace v souladu s projektovou dokumentací „Inţenýrské sítě a komunikace 
nad Sokolovnou – II. etapa Roţnov p.R.“ z března 2013 zpracovanou Ing. Liborem Svobodou a Ing. 
Romanem Ulrichem (dále jen „Projektová dokumentace“). 
Vzhledem k tomu, ţe nově budovaná komunikace, která bude budována ţadateli a která je popsána 
v Projektové dokumentaci navazuje sjezdem na pozemek parc. č. 830/2 v k.ú. Roţnov pod 
Radhoštěm ve vlastnictví města, jak je zakresleno v situačním výkresu, který je přílohou č.1 
schvalovaného Dodatku č.1 k Plánovací smlouvě, a nově budovaná komunikace tak bude 
pravděpodobně částečně zasahovat do pozemku parc. č. 830/2 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm, který 
nebyl předmětem ujednání Plánovací smlouvy, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č.1 k Plánovací 
smlouvě. 
Tento Dodatek č.1 k Plánovací smlouvě specifikuje odkup a souhlas města s budováním části budoucí 
komunikace vybudované ţadateli v souladu s Plánovací smlouvou a Dodatkem č.1 k Plánovací 
smlouvě, která se bude nacházet na pozemku parc. č. 830/2 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm v rozsahu 
dle přílohy č.1 tohoto Dodatku č.1 k Plánovací smlouvě.  
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení Dodatek č.1 k plánovací smlouvě 
Lokalita za Sokolovnou – II.etapa č. 203/2013/OSM/INO na výstavbu a převod technické a dopravní 
infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm - lokalita „Za Sokolovnou – 
II. etapa“ s individuálními stavebníky dle návrhu usnesení. 

 

 
Usnesení č. 11/III: 
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č.1 k plánovací smlouvě Lokalita za 
Sokolovnou - II.etapa č.203/2013/OSM/INO na výstavbu a převod technické a dopravní 
infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm - lokalita 
"Za Sokolovnou - II. etapa" s individuálními stavebníky: paní M.F., bytem 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm, Hrnčířská 2020, pan J.S., bytem 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, 5. května 1342, paní R.S., bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Boženy 
Němcové 919, pan Z.M., bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1556, 
manželé Z., oba bytem 756 53 Vidče 509, pan Z.H., bytem 717 00 Ostrava, Bartovice, U 
Důlňáku 249/36, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tento 
dodatek č.1 k plánovací smlouvě podepsat. 
 
 

Pro:           16                     Proti:                     0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           3 
       
      Usnesení přijato. 
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6.10.  Projednání   a schválení darovací smlouvy a bezúplatného nabytí 

pozemku p.č. 1143/96 pod veřejnou účelovou komunikací v k.ú. Tylovice – 
Horní Dráhy od manželů L. do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. 

Přednášející: Mgr. Kosová 
Soukromí stavebníci vybudovali a zkolaudovali dle plánovací smlouvy č. 212/2010/OSM/INO 
ze 07.01.2011 na své náklady stavbu veřejné technické infrastruktury účelovou komunikaci – větev 
„A“ a větev „B“ ( dále jen „ÚK“ ) v k.ú. Tylovice mimo jiné i na pozemku p. č. 1143/96 o výměře 
10m

2
, který je ve vlastnictví manţelů L., oba bytem Roţnov pod Radhoštěm, Horní Dráhy 2873. 

Pozemek p.č. 1143/96 vznikl odměřením z pozemku p.č. 1143/16 geometrickým plánem č. 964-
8512/2013 z 6.3.2014 a byl v minulosti ve vlastnictví České republiky – Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky. 
Z tohoto důvodu nebyl tento pozemek p. č. 1143/96 součástí bezúplatného převodu pozemků při 
výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury dle Smlouvy o koupi veřejné technické 
infrastruktury č.97/2014/OSM/KUX a bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům 
z 2.7.2014. Manţelé L. se stali vlastníky pozemku p.č. 1143/96 aţ na základě návrhu vkladu práva do 
katastru nemovitostí dle Kupní smlouvy č. PÚ-3/čj S/08052/SVSL/14  s prodávajícím Česká republika 
– Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. 
Podle „Pravidel výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury“, schválených 
Zastupitelstvem města Roţnov pod Radhoštěm dne 10.09.2013 usnesením č. 16/XVIII, musí být 
pozemky pod převáděnými komunikacemi převedeny do vlastnictví města Roţnov pod Radhoštěm 
bezúplatně. 
Proto byl s manţely L. dojednán bezúplatný převod pozemku p. č. 1143/96 do vlastnictví města 
Roţnov pod Radhoštěm. 
Převodem pozemku p.č. 1143/96 do vlastnictví města Roţnov pod Radhoštěm a povolením vkladu 
vlastnického práva k tomuto pozemku bude splněna podmínka nabytí účinnosti Smlouvy o koupi 
veřejné technické infrastruktury č.97/2014/OSM/KUX z 2.7.2014. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení výše uvedený návrh usnesení. 

 
Usnesení č. 12/III: 
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1143/96 o výměře 
10m2 v k.ú. Tylovice, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, a tomu 
odpovídající darovací smlouvu č. 73/2015/OSM s manžely L.,  oba bytem Rožnov pod 
Radhoštěm, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a ukládá starostovi města 
tuto darovací smlouvu podepsat. 
 
 

Pro:           19                     Proti:                     0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
      Usnesení přijato. 

 

 
6.11.  Projednání    a schválení dodatku č. 2 ke kupní smlouvě č. 

96/2010/OSM/KUX z 8.7.2010 s panem L.P. 
Přednášející: Mgr. Kosová 
Dne 8.7.2010 koupil na základě kupní smlouvy č. 96/2010/OSM/KUX pan L.P. od Města Roţnov pod 

Radhoštěm dům č.p. 534 za účelem poskytnutí vyhovujících prostor pro sociální sluţbu Iskérka - 

občanské sdruţení. V kupní smlouvě je definováno, co vše kromě zaplacení kupní ceny před 

podpisem smlouvy musí kupující splnit. 

V odst. 5. Čl. VI. se kupující zavázal k následujícímu: uzavřít do 30. 9. 2010 smlouvu o zřízení 

bezúplatného věcného břemene uţívání nemovitostí s občanským sdruţením Iskérka, IČ: 27026094 

se sídlem 1. máje 864, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm za účelem provozování sociálních sluţeb. 

Tato smlouva bude uzavřena na dobu 15 let, a kupující se zavazuje umoţnit občanskému sdruţení 

Iskérka nerušené uţívání předmětu koupě za účelem provozování sociálních sluţeb po dobu 15 let. 

Smlouva o zřízení bezúplatného věcného břemene uţívání výše uvedené nemovitosti ve prospěch 

Iskérky – občanské sdruţení byla uzavřena  dne 22.9.2010 a následně byl proveden vklad věcného 

břemene dle této smlouvy do katastru nemovitostí (V-3806/210-836), viz výpis listu vlastnického č. 

8671 pro k.ú. Roţnov pod Radhoštěm z 14.1.2015.     
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Dle sdělení paní Mgr. Aleny Jbali, pověřené ředitelky Iskérky o.p.s., se valná hromada Iskérky-

občanské sdruţení usnesla dne 18.4.2014 na tom, ţe po vyřízení všech záleţitostí bude spolek 

Iskérka – občanské sdruţení zrušen. 

Dne 27.1.2011 byla v rejstříku obecně prospěšných společností, který je veden u Krajského soudu 

v Ostravě, zapsána Iskérka o.p.s., IČO: 28647912, která mj. poskytuje sociální sluţby totoţné se 

sluţbami Iskérka o.s.,  a hodlá tyto sluţby poskytovat i nadále v budově čp. 534. 

Na základě těchto skutečností a z důvodu sankčního ujednání odst. 6 č. VI. kupní smlouvy č. 

96/2010/OSM/KUX poţádal dne 12.1.2015 p. L.P. o řešení situace za předpokladu, ţe Iskérka-

občanské sdruţení bude zrušena, ev. nebude nadále sociální sluţby poskytovat. 

V případě zrušení Iskérky-občanské sdruţení, ev. bude-li smlouva o zřízení věcného břemene uţívání 

nemovitosti (budovy čp. 534) zrušena, nabízí se jako nejvhodnější řešení, s ohledem na zachování 

sociálních sluţeb v budově čp. 534, doplnění kupní smlouvy (čl. VI. odst. 5 ) o povinnost kupujícího (p. 

L.P.) uzavřít smlouvu o zřízení sluţebnosti spočívající v uţívání nemovitosti minimálně za stejných 

podmínek a ve stejném rozsahu, jak tomu bylo ve smlouvě o zřízení věcného břemene s Iskérkou – 

občanské sdruţení, IČO 27026094, s obecně prospěšnou společností Iskérka o.p.s., IČO: 28647912 

se sídlem Chodská 534, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm. 

Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení Dodatek č.2 ke kupní smlouvě č. 

96/2010/OSM/KUX z 8.7.2010.  

 
Diskuse: 
Ing. Kučera - žádá, aby pro příště byl uveden jako předkladatel podání ten, kdo je přednáší. 
Veškerá podání prezentovala Mgr. Kosová, p. Kubiš se ke slovu nedostal. 
 
 
Usnesení č. 13/III: 
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 2 ke kupní smlouvě č. 96/2010/OSM/KUX z 
8.7.2010 s panem L.P., bytem Láz 2290, Rožnov pod Radhoštěm, ve znění uvedeném v 
příloze důvodové zprávy a  ukládá starostovi města tento dodatek č.2 ke kupní 
smlouvě podepsat. 
 
 

Pro:           19                     Proti:                     0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
      Usnesení přijato. 
 
 
 
Následuje 10 minutová přestávka   
 
 
7.1.  Schválení Dodatku č. 2 a Úplného znění zřizovací listiny Městské knihovny 
Přednášející: Ing. Dušan Vráţel 
Ředitel Městské knihovny Bc. Pavel Zajíc poţádal o změnu zřizovací listiny, a to v článku IX – 
Doplňkové činnosti. Doplňkovou činnost by chtěl rozšířit o velkoobchod a maloobchod a o hostinskou 
činnost. 
Svou ţádost pan ředitel zdůvodňuje tím, ţe je potřeba nabídnout lepší komfort sluţeb jejich 
uţivatelům. V této souvislosti by rádi uţivatelům nabídli i něco jiného neţ jen knihy a jiné dokumenty k 
půjčení. Z průzkumů vyplynulo, ţe by návštěvníci knihovny uvítali moţnost konzumace kávy či čaje v 
prostorách studovny, kde je dostupný také veřejný internet. Vzhledem k prostorovým podmínkám v 
současné budově není moţno umístit v knihovně klasický nápojový automat, ale je moţno umístit 
menší kávovar, který by provozovala knihovna v rámci hostinské činnosti. (Potřebné odborné 
předpoklady pro provozování hostinské činnosti budou řešeny prostřednictvím odpovědné osoby dle 
§11 zákona 455/1991Sb.)  
Další ţádostí je moţnost prodeje drobných předmětů – tašky, propagační předměty.  
 

Diskuse: 
p. Vychodil - táže se , jakou velkoobchodní činnost bude městská knihovna vyvíjet? 
Bc. Zajíc  - vysvětluje, že jde pouze o definici živností, kde je uveden velko a malo obchod. 
V praxi se jedná o rozšíření služeb pro návštěvníky knihovny nabídkou malého občerstvení. 
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Usnesení č. 14/III: 
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Městské knihovny 
Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkové organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 
Bezručova 519, okres Vsetín, PSČ 756 61, IČO 641 23 430 a úplné znění Zřizovací 
listiny Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm ve znění dodatků č. 1 a č. 2, dle 
důvodové zprávy a jejích příloh. 
 
 

Pro:           19                     Proti:                     0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
      Usnesení přijato. 

 

7.2.  Programová podpora 2015- 1. část 
Přednášející: Ing. Dušan Vráţel 

Zákon č. 24/2015 sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a který se stal platným dne 5.2.2015 a nabývá účinnosti dne 
20. února 2015, podstatnou měrou mění podmínky poskytování dotací z rozpočtu územního 
samosprávného celku. Dochází zejména ke změnám ve smluvním vztahu poskytnutí dotace. Od 20. 
února lze dotaci poskytnout jen na základě veřejnoprávní smlouvy. Zákon č. 24/2015, pak stanoví 
povinný obsah této smlouvy. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto s předsedy hodnotících komisí, ţe na 
jednání únorového zastupitelstva budou předloţeny pouze návrhy na programovou podporu 
nestátních neziskových organizací (NNO), jejichţ činnost by bez přiznání podpory z rozpočtu města 
byla výrazně ohroţena. Smlouvy o podpoře těchto NNO budou zpracovány v souladu s legislativou 
platnou do 20. února 2015. Smlouvy budou podepsány smluvními stranami nejpozději dne 19. února 
2015. Z uvedeného důvodu a v souladu s Čl. XII. „Zásad na podporu činnosti nestátních neziskových 
organizací působících na území města z rozpočtu města“ (dále jen Zásady) schválených 
zastupitelstvem města Roţnova pod Radhoštěm dne 30. 9. 2014 usnesením č. 28/XXIII, předkládáme 
zastupitelstvu města návrhy na poskytnutí programové podpory pouze pro program č. II Částečná 
úhrada provozních nákladů NNO, v jejichţ vlastnictví jsou sportovní zařízení a program č. VII. 
Podpora organizačního zajištění zvyšování kvality ţivota seniorů. Hodnotící komise pro tyto programy 
posuzovaly předloţené ţádosti o poskytnutí programové podpory v souladu s uvedenými Zásadami a 
podle kritérií stanovených pro hodnocení ţádosti pro uvedené programy. Komise po zhodnocení kvalit 
a potřebnosti jednotlivých projektů doporučují zastupitelstvu města přidělení finančních prostředků 
ţadatelům v programech č. II a č. VII, následovně: 

 

Program II Částečná úhrada provozních nákladů NNO, v jejichž vlastnictví jsou sportovní zařízení 

 
    

ev. číslo název organizace 
plánované 

náklady 
poţadovaná 

dotace 
návrh komise 

1. TJ Roţnov pod Radhoštěm          7 938 814                 2 688 318     2 150 000 Kč 

2. 
Fotbalový club FC Roţnov pod 
Radhoštěm 

           555 995                    300 000     105 000 Kč 

3. RADIOKLUB Roţnov o.s.              20 720                       9 000     5 000 Kč 

4. 
Fotbalový club FC Roţnov pod 
Radhoštěm 

           600 000                    420 000     90 000 Kč 

CELKEM          9 115 529                 3 417 318     2 350 000 Kč 

 

 
Usnesení č. 15/III: 
Zastupitelstvo města  
1)  schvaluje přidělení programové podpory jednotlivým žadatelům na projekty, a to ve 
výši uvedené v důvodové zprávě tohoto usnesení, 
2)  schvaluje vzorový text programové smlouvy, dle důvodové zprávy a  její přílohy, 
3) ukládá městskému úřadu připravit programové smlouvy dle schváleného vzorového 
textu pro jednotlivé příjemce programové podpory, 
4) ukládá starostovi města podepsat programové smlouvy s jednotlivými příjemci 
programové podpory v termínu do 19.2.2015. 
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Pro:           19                     Proti:                     0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
      Usnesení přijato. 

 
 
8.1.  Projednání a schválení smlouvy o právu provést stavbu  

„Podjezd cyklostezky pod mostem ev. č. 4867-1, SO 121.2 dělený přechod 
pro chodce“ 

Přednášející: Ing. Ivo Marcin 
Ustanovení § 96 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, ukládá 
stavebníkům, kteří provádějí stavbu na cizím pozemku, prokázat při řízení podle stavebního zákona právo stavět 
na cizím pozemku na základě smlouvy. Odbor rozvoje předkládá Zastupitelstvu města ke schválení smlouvu se 
Zlínským krajem, IČ: 70891320 zastoupeným na základě zmocnění Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, 
příspěvková organizace, IČ: 70934860 o právu provést stavbu „Podjezd cyklostezky pod mostem ev. č. 4867-
1, SO 121.2 dělený přechod pro chodce“, kterou Zlínský kraj umožní městu RpR realizovat na svých 
pozemcích výše uvedenou stavbu. 

 
Usnesení č. 16/III: 
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podmínkách a právu provést stavbu č. 
178/22/14 a č. 249/2014/OR/INO  "Podjezd cyklostezky pod mostem ev. č. 4867-1" mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm a Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati č. 21, 
Zlín, PSČ 761 90, IČ: 708 91 320 zastoupeným na základě zmocnění Ředitelstvím silnic 
Zlínského kraje, příspěvková organizace, se sídlem K majáku 5001, Zlín, PSČ 761 23,  
IČ: 709 34 860 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Zastupitelstvo města ukládá 
starostovi města tuto smlouvu podepsat. 
 
 

Pro:           19                     Proti:                     0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
      Usnesení přijato. 

 
 
9.1.  Pověření určeného strážníka plněním některých úkolů při řízení Městské 

policie Rožnov pod Radhoštěm 
Přednášející: Ing. Radim Holiš 
Dne 26.9.2014 se konalo výběrové řízení na funkci pověřeného stráţníka Městské policie Roţnov pod 
Radhoštěm (ředitele Městské policie Roţnov pod Radhoštěm). Výběrová komise ve sloţení Bc. 
Markéta Blinková, Ing. Miroslav Martinák a Daniel Vašut se shodla na výběru nejvhodnějšího zájemce 
na výkon funkce ředitele Městské policie Roţnov pod Radhoštěm pana Bc. Aleše Pilaře, dat. nar. 
20.8.1974, bytem ulice Podhoří 25/510, Valašské Meziříčí.  
Podmínkou pro pověření řízením městské policie výše jmenovaného bylo sloţení příslušných 
odborných zkoušek dle platného zákona o obecní policii.  
Do doby, neţ se tak stane, byl na základě usnesení zastupitelstva č. 36 ze dne 30/9/2014 pověřen 
plněním některých úkolů při řízení Městské policie v Roţnově pod Radhoštěm pan Bc. Marek 
Grossmann. 
Dne 28.1.2015 sloţil pan Bc. Aleš Pilař úspěšně příslušné odborné zkoušky dle platného zákona o 
obecní policii a jejich sloţení řádně doloţil.  
Vzhledem k tomu, ţe pan Bc. Aleš Pilař splnil podmínku pro pověření řízením městské policie, 
navrhujeme, aby ke dni 28/2/2015 bylo zrušeno pověření panu Bc. Marku Grossmannovi a   
s účinností od 1.3.2015 byl na základě výsledků výběrového řízení ze dne 26/9/2014 pověřen plněním 
úkolů při řízení Městské policie v Roţnově pod Radhoštěm s výjimkou činit úkony v pracovně právních 
vztazích pan Bc. Aleš Pilař. 

 
 
 
Diskuse: 
Bc. Pilař - krátce se zastupitelům představuje, dodává, že by rád při vedení Městské policie 
využil svých zkušeností, které nabyl při práci u Policie ČR. Chtěl by, aby Městská policie byla 
moderní, dynamická, připravená zakročit a udržovat klid ve městě.  
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Ing. Holiš - doplňuje, že pokud zastupitelé tento bod schválí, pan Pilař nahradí od 1.3.2015 
ve funkci pana Grossmanna. 
 
Usnesení č. 17/III: 
Zastupitelstvo města ruší ke dni 28.2.2015 pověření strážníka, pana Bc. Marka 
Grossmanna plněním některých úkolů při řízení Městské policie Rožnov pod 
Radhoštěm a s účinností od 1.3.2015 pověřuje dle důvodové zprávy plněním úkolů při 
řízení Městské policie Rožnov pod Radhoštěm s výjimkou činit úkony v pracovně 
právních vztazích strážníka, pana Bc. Aleše Pilaře. 
 
 

Pro:           19                     Proti:                     0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
      Usnesení přijato. 

 
Ing. Holiš - panu Pilařovi gratuluje a přeje hodně úspěchů v jeho funkci 
 
 
 
9.2.  Schválení plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru pro rok 2015 
Přednášející: Libor Zavadil 

Kontrolní výbor předkládá Zastupitelstvu města Roţnov pod Radhoštěm ke schválení následující plán 
kontrolní činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Roţnov pod Radhoštěm pro rok 2015.  

Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru pro rok 2015:  

 Kontrola místních poplatků 

 Kontrola komerční organizace - společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŢNOV, spol. s r.o., kde 
Město Roţnov pod Radhoštěm je 100% vlastníkem této společnosti, se zaměřením na 
energetiku v objektu Bečva na ulici Lesní 2330, 2331, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm 

 Kontrola příspěvkové organizace - Městská knihovna Roţnov pod Radhoštěm, Bezručova 
519, Roţnov pod Radhoštěm, 756 61. 

 
Diskuse: 
Ing. Hrnčárek - upozorňuje, že legislativa dovoluje kontrolu místních poplatků jen částečně. 
Jako odbor finanční mohou poskytnout jen obecná souhrnná čísla. Nemohou poskytnout 
platby jednotlivých občanů vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů. 
p. Zavadil - jsou si toho vědomi 
Mgr. Kopecký - táže se, dle jakých kritérií tvořili plán činností? 
p. Zavadil - každý z členů mohl navrhnout plán činnosti, hlasováním si pak zvolili program. 
Ing. Holiš - táže se, zda KV může přímo kontrolovat spol. Komerční domy- jde o obchodní 
organizaci města? 
p. Zavadil -ano může. 

 
Usnesení č. 18/III: 
Zastupitelstvo města schvaluje plán kontrolní činnosti kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2015 uvedený v důvodové 
zprávě.       
 
 

Pro:           19                     Proti:                     0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
      Usnesení přijato. 

 
9.3.  Informace o jednacím řádu Kontrolního výboru 
Přednášející: Libor Zavadil 
Předkládá zastupitelům na vědomí jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva města Roţnov pod 
Radhoštěm. Jednací řád byl schválen kontrolním výborem dne 29.1.2015 a nabývá účinnosti dnem 
1.3.2015. Jednací řád bude zveřejněn na webových stránkách města Roţnova pod Radhoštěm. 
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9.4.  Vyvěšení tibetské vlajky na budově městského úřadu v Rožnově pod 

Radhoštěm, dne 10. března 2015 
Přednášející: Mgr. Kristýna Kosová 
Dne 10. března 2015 si připomeneme 56. výročí povstání Tibeťanů ve Lhase, které bylo krutě 
potlačeno čínskou armádou. Právě v den výročí vztyčují města po celém světě tibetskou vlajku na 
protest proti porušování lidských práv a omezování svobody a jakékoliv snahy o národní svébytnost. 
Tibetská vlajka zároveň symbolizuje nesouhlas s násilným potlačováním práv a svobod národů a 
menšin na celém světě. 
Od roku 1996 se k této celosvětové akci připojují i radnice v České republice. V minulém roce 
tibetskou vlajku vyvěsilo 599 měst a obcí v celé České republice. 

 

Diskuse: 
Ing. Kučera Jaroslav - nemá nic proti symbolům na ochranu lidských práv, ale nevidí, jako 
aktuální vyvěsit právě tibetskou vlajku. Nebude pro tento návrh hlasovat. 

 
Usnesení č. : 
Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu Roţnov 
pod Radhoštěm na Masarykově náměstí dne 10.3.2015, jako symbol protestu proti 
potlačování práv a svobod národů a menšin. 
 
 

Pro:           10                     Proti:                     1 Zdrţel se:            8 Nehlasoval:           0 
       
      Usnesení nebylo přijato. 

 
 
10.  Diskuse, informace, různé 
Ing. Holiš - na závěr informoval o počtu obyvatel ve městě, který se zvýšil na 16.899 osob.  
Ing. Kučera Jaroslav - upřesnil, že počet obyvatel ve městě bohužel stále klesá, oproti 
letům minulým máme co dohánět, je to otázka strategického plánu - co lidem můžeme 
nabídnout. 

 
 
13.  ZÁVĚR 
Ukončení je v  17:30 hodin.  
 
V Roţnově pod Radhoštěm     17.02.2015 
 
Předsedající:                         Ing. Radim Holiš        ………………………………………… 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                  
 
                                                         
                                                   
Ing. Vít Matějka                         ……………………………………….   
 
 
Bc. Zlatuše Lušovská, DIS.                ……………………………………….      
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