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Z Á P I S 
Z II. řádného zasedání  

Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm,  
konaného v úterý 16. prosince 2014  

 
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 
 

6. ODBOR FINANČNÍ  

6.1. Rozpočtové opatření č. 6/2014 
6.2. Odměny členům kontrolního a finančního výboru 2014 
6.3. Projednání a schválení rozpočtového výhledu města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2015 – 

2018 
6.4. Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2015 
6.5. Smlouva o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, 

spol. s r.o. a poskytnutí zálohového příspěvku na rok 2015 
6.6. Schválení Obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o 

místních poplatcích 

                                                                                                                     -  Ing. Martin Hrnčárek 

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU 

7.1. Projednání a schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí systémové investiční dotace ze 
státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci Rožnov pod Radhoštěm 

                                                                                                             -  Ing. Michaela Slobodová 
 

oddělení majetkoprávní: 

7.2. Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v a na městských 

pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, k. ú. Tylovice a k. ú. Hážovice pro stavební řízení 

7.3. 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. Tylovice pro stavební řízení 

7.4. Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v a na 

městském pozemku v k. ú. Tylovice pro stavební řízení se společností RWE GasNet s.r.o. a 

Mgr. Petrem Zetkem. 

7.5. Revokace usnesení Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č. 7/XXIII bod a) ze dne 30. 

09. 2014 ve věci smlouvy o právu stavby a schválení upraveného znění smlouvy o zřízení 

práva stavby na městském pozemku v k. ú. Tylovice. 

7.6.  Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrských sítí na a v městských 

pozemcích v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

7.7. Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemku p.č. 1250/1 v 

k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm s ČR-ÚZSVM                                                                                                            

                                                                                                                         - Ing. Dalibor Kubiš 
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8. ODBOR ŠKOLSTVÍ A CR  

8.1. Schválení dotace  Hockey Clubu Rožnov pod Radhoštěm  
8.2. Změna čl. IV - Zásad na podporu činnosti NNO 
                                                                                                                                   - Ing. Dušan Vrážel 
8.3. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí „Sdružení Mikroregion Rožnovsko“ 
8.4. Informace o letní turistické sezoně na Jurkovičově rozhledně a v Turistickém informačním 

centru města Rožnov p.R. 
                                                                                                                                 - Mgr. Tomáš Gross 
                                                                                                              

9. ODBOR VÝSTAVBY A ÚP   

9.1. Určení zastupitele pro jednání ve věci územního plánování pro město Rožnov pod Radhoštěm 
dle zákona č.183/2006 Sb. v platném znění                                                                                                             

                                                                                                                   - Mgr. Kristýna Kosová 
                                                                                                           

10. ODBOR ROZVOJE   

10.1. Projednání a schválení realizace a spolufinancování projektu financovaného z Fondu 
mikroprojektů: „Společně po cyklostezce v Rožnově pod Radhoštěm“ 

10.2. Projednání a schválení smlouvy zřízení služebnosti inženýrské sítě nad pozemkem paní L.G., 
bytem Maroldova 2996/12, 702 00 Ostrava, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm pro stavební řízení 
na stavbu: Rožnov pod Radhoštěm- VDJ Písečný, Dolní Paseky - propojení vodovodů - 
vodoměrná šachta 

                                                                                                                               - Ing. Ivo Marcin 
 

11. OSTATNÍ PODÁNÍ   

 11.1. Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města 

 11.2. Volba finančního výboru 

 11.3. Volba kontrolního výboru 

 11.4. Delegování zástupce města Rožnov pod Radhoštěm a náhradníků na valné  

 hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 

 11.5. Delegování zástupce města Rožnov pod Radhoštěm a náhradníků na valné  

 hromady společnosti TV Beskyd s.r.o. 

 11.6. Zmocnění zástupců města Rožnov pod Radhoštěm na valné hromady Sdružení  

 Mikroregion Rožnovsko 

 11.7. Zmocnění zástupců města Rožnov pod Radhoštěm na valné hromady Sdružení  

 obcí Mikroregionu Vsetínsko 

 11.8. Zmocnění zástupce města Rožnov pod Radhoštěm na valné hromady Místní  

 akční skupiny Rožnovsko 

                                                                                                                   - Ing. Miroslav Martinák                                             

12. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ 
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1. ZAHÁJENÍ   
II. zasedání zastupitelstva zahájil starosta města ve 14:00 hodin. 
Přítomno:   20 zastupitelů. Omluveni: Ing. Jaroslav Kučera 

 

 
2. STANOVENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELE ZÁPISU 
   
Ing. Holiš jmenoval zapisovatelku:            - Petru Holišovou    
     
Jako ověřovatele zápisu navrhl:    
  
-  Libora Zavadila      -  souhlasí 
-  MVDr. Janu Malcovou    -  souhlasí 
 
 
      Hlasování o  ověřovatelích zápisu: 

Pro:            19                      Proti:                     0 Zdržel se:          1 Nehlasoval:         0 

       
     Návrh byl přijat. 

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

Pro:           19                      Proti:                     0 Zdržel se:           1 Nehlasoval:           0 
 
     Návrh byl přijat. 
 
 
 

   3.  SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA  MĚSTA 
 
Diskuse: 
Ing. Holiš   – navrhuje zařazení 4 dodatečných bodů, které zřizují osadní výbory města. 
Jedná se o body č. 11.9. - zřízení osadního výboru Bučiska, č. 11.10. - zřízení osadního 
výboru Hážovice, 11.11. - zřízení osadního výboru Horní Paseky, 11.12. - zřízení osadního 
výboru Jižní Město. 
Dále navrhuje zařazení bodu č. 5.1. - informace o probíhající akci ČŘB II. a dále č. 5.2. - 
informace o probíhajícím soudním sporu s IPR. 
RNDr. Mikušek - co se zřizování osadních výborů týče - jde o zbytečnou záležitost. Osadní 
výbory jsou  funkční již dlouhou dobu, nemusí se nyní zřizovat. Dále abychom mohli zřídit 
nové osadní výbory, musíme stávající zrušit, což považuje za netaktní způsob vůči členům 
osadních výborů. Kdyby šlo o změnu ve složení členů osadního výboru, pak by to snad mělo 
smysl.S nově zvoleným zastupitelstvem se zřizují pouze výbory kontrolní a finanční. 
Mgr. Kosová - vycházíme z metodiky ministerstva vnitra, která říká, že výbory jsou orgány, 
jež jsou závislé na existenci zastupitelstva obce. Tudíž jejich funkční období končí zároveň 
s funkčním obdobím zastupitelstva. My je nemusíme rušit. Požádali jsme předsedy osadních 
výborů o aktualizaci jejích členů. 
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Mgr. Vrublová - potvrzuje slova místostarostky. Dle stanoviska vyhlášky ministerstva vnitra 
funkční období výboru končí se zánikem zastupitelstva. Výbory nejsou samostatným 
subjektem. Neuděluje se v tomto případě ani výjimka. 
RNDr. Mikušek - v tom případě v minulém volebním období fungovaly osadní výbory 
neoprávněně! Namítá, že z metodického dopisu nevyplývá, že pro osadní výbor platí stejná 
pravidla, jako  pro kontrolní a finanční výbor. 
Ing. Matějka - namítá, že jde jen o technickou záležitost, osadní výbory byly a budou. 
RNDr. Mikušek - namítá, že jde o zásadní věc. 
Ing. Holiš - jednali jsme s předsedy osadních výborů, jejich činnost pokračuje dál. Navrhuje 
držet se doporučení právního odboru. 
Mgr.  Kopecký - také se domnívá, že by zastupitelé měli dát na doporučení právního 
odboru. S osadními výbory je jednalo zodpovědně i v minulosti. 
p.Koryčanský - táže se Mgr. Vrublové, proč se metodiky nedrželi před 4 lety, proč na 
pochybení v této záležitosti neupozornila dříve? 
Mgr. Vrublová - otázku považuje za zavádějící. Nikdo se jí na tuto záležitost neptal.  
p. Koryčanský - apeluje na její zodpovědnost jako zaměstnance úřadu. 
RNDr. Lukáš - navrhuje ukončit diskusi. 
Ing. Houška - táže se, zda osadní výbory mají své jednací řády, kde by záležitost jejich 
zřizování mohla být ošetřena. 
Ing. Holiš - navrhuje osadní výbory zřídit, aby mohly pokračovat ve své činnosti. 
Bc. Blinková - nikdo nezpochybňuje činnost osadních výborů, ale je třeba záležitost prověřit, 
aby byla procesně čistá - viz. zákon o obcích. 
Mgr. Kosová - záležitost osadních výborů jsme ověřovali zodpovědně. Kontrolní výbor, 
jehož členové budou dnes také jmenováni, může postup prověřit. 
  

 
Hlasování o doplněném programu: 

Pro:         17                      Proti:                     0 Zdržel se:            3 Nehlasoval:           0 
    
            Návrh byl přijat. 
  
 
   Hlasování o programu včetně změn již schválených  : 

Pro:           20                     Proti:                     0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
      PROGRAM byl přijat. 
 

 
 
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 7x,  zpráva o činnosti byla 
zastupitelům zaslána v písemné podobě. 
 

 
Diskuse: 
 
Bc. Blinková - poukazuje na usnesení č. 27/2, kdy byly radou města schváleny odměny 
ředitelům příspěvkových organizací. Vzhledem k tomu, že vedení města zveřejňovalo své 
příjmy a příjmy ředitelů městských společností, táže se, zda se takto bude činit i u ředitelů 
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příspěvkových organizací.   Dále upozorňuje, že by se částky měly zveřejňovat  v hrubých 
mzdách aby informace  pro veřejnost nebyly zavádějící. 
Ing. Holiš - upřesňuje, že byla vydána tisková zpráva, kde byly zveřejněny zákonem 
uvedené částky. Co se týče příspěvkových organizací, nebylo tak učiněno, budeme to brát 
jako ÚKOL! 
Ing. Martinák - momentálně máme ve fázi vyřizování žádost o poskytnutí informací ohledně 
odměn. Odměny úředníků za požadované období budou během tohoto týdne zveřejněny 
v částečně anonymní podobě. 
 
 

5.1. Zpráva o probíhající akci ČŘB II. 
Přednášející: Radomír Šnejdrla 
S blížícím se závěrem roku 2014 můžeme již provést rekapitulaci stavu prací na projektu Čistá řeka Bečva II, 
kerý se přehoupl do své druhé poloviny.  
Ke dni 10.11.2014, kdy byla již prakticky ukončena činnost na pokládce kanalizace, z celkových 13.784 m 
spadajících na město Rožnov p.R. je již položeno 11.445 m, což činí 84,1 % celkové délky kanalizačních stok 
včetně jednotlivých odbočení a výtlaků. V roce 2015 tak zbývá položit 2.339 m ke zdárnému dokončení této velké 
akce.  
V současné chvíli již probíhá pouze závěrečná úprava komunikací před zimním přerušením prací. Nově budou 
práce zahájeny nejdříve v 2. týdnu roku 2015 v závislosti na vývoji počasí. Zhotovitele tedy očekává nejen 
pokládka zbývajících metrů, ale také závěrečná oprava komunikací zasažených výstavbou. Práce by měly být 
ukončeny do pololetí příštího roku. 
 

 
Diskuse: 
 
Ing. Houška - co se týče Horních Pasek - obyvatelé jsou se stavem  nespokojení, je naděje, 
že se dočkají nějakého lepšího dořešení cesty? Dále nabádá k lepší komunikaci s místními 
občany. 
p.Šnejdrla - závěrečné práce pro zimní údržbu jsou prováděny. Postupuje se ze dne na den. 
Jakmile budou dokončeny, odbor správy majetku převezme komunikaci připravenou pro 
zimní údržbu. Veškeré problémy v zimě se budou řešit operativně přes firmu A.S.A. 
Ing. Holiš - sám se účastnil kontrolních dnů. Podařilo se nám vygenerovat termíny, pokud 
odbor správy majetku nepřevezme komunikaci pro zimní údržbu, tak zimní údržba půjde na 
dodavatelskou firmu. 
Bc. Blinková - táže se, zda současná podoba komunikace je konečná před zimou? 
p. Šnejdrla - potvrzuje. 
Ing. Šulgan - obává se v zimně značných problémů. S úřadem se komunikuje bez problémů, 
problémy ale jsou s firmou. Nyní je cesta samé bláto s nánosy hlíny, která  by se ještě před 
zimou měla odstranit! 
p. Šnejdrla - potvrzuje, že část komunikace na Lázu je opravdu problematická, jedná se o 
úzkou vozovku, bohužel se asi nepodaří odstranit všechna hlína. Dodává opakovaně, že 
pokud odbor správy majetku nepřevezme komunikace, bude to stále firma opravovat. 
 

 
  Informace o probíhajícím sporu s IPR. 
 
Mgr. Vrublová - informuje, že v září obdrželi zastupitelé informaci o nové skutečnosti sporu 
s IPR a od té doby se nic nezměnilo. 
Bc. Blinková - táže se, zda stále platí blokace pro dům čp. 1443? 
Ing. Slobodová - tento dům je stále veden v zápise s poznámkami v katastru. 
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6.1.  Rozpočtové opatření č. 6/14 
Přednášející: Ing. Hrnčárek 
V navrhovaném rozpočtovém opatření reagujeme na aktuální změny finančních operací roku 2014, 

zejména pak upřesňování výdajových i příjmových částek podle předpokládané skutečnosti a účetních 

změn, které nemají vliv na konečný příjem nebo výdaj rozpočtu.  Jedná se o poslední rozpočtové 

opatření roku 2014. Minusové saldo rozpočtového opatření znamená vrácení prostředků do zůstatku 

běžného účtu.  

 
Usnesení č. 2/II: 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2014 v rozsahu - 1.075 tis. Kč 
na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 
Hlasování o usnesení č. 2/II: 

Pro:          19                      Proti:                     0 Zdržel se:           1 Nehlasoval:           0 
       
 Usnesení bylo přijato. 
 
 

6.2.  Schválení odměn členům výborů za rok  2014 
Přednášející: Ing. Hrnčárek 
Vyplacení odměn za rok 2014 je navrhováno pouze těm členům kontrolního a  finančního výboru, kteří 
nejsou členy zastuputelstva města nebo úředníky městského úřadu, a to na základě návrhu předsedů 
výborů. Výše odměny zohledňuje účast jednotlivých členů na zasedáních a  konkrétní aktivitu.  

 

 
Usnesení č. 3/II: 
Zastupitelstvo města schvaluje odměny členům výborů zastupitelstva města za rok 
2014, kteří nejsou členy zastupitelstva města, dle důvodové zprávy. 
 
Hlasování o usnesení č. 3/II: 

Pro:          20                      Proti:                     0 Zdržel se:           0 Nehlasoval:           0 
       
 Usnesení bylo přijato. 

 
6.3.  Projednání a schválení rozpočtového výhledu města Rožnov pod 

Radhoštěm na roky 2015 – 2018 
Přednášející: Ing. Hrnčárek 
Překládám zastupitelstvu města ke schválení rozpočtový výhled města Rožnova pod Radhoštěm na 
roky 2015 až 2018. Jeho zpracovatelem je Ing. Luděk Tesař, který je uznávaným odborníkem v oblasti 
komunálních financí a ekonomiky. Materiál je tedy předložen ke schválení v podobě, tak jak byl Ing. 
Tesařem zpracován.  
Jedná se o pomocný nástroj pro střednědobé finanční plánování města. Obsahuje souhrnné údaje o 
příjmech a výdajích. 
Bude mít vazbu na aktualizaci strategického plánu města a přípravu akčního plánu.  Rozpočtový 
výhled stanoví mimo jiné i finanční limity pro řešení investičních priorit města v jednotlivých letech a 
strategický plán bude řešit jejich naplnění konkrétními investičními akcemi.  
Tyto dva dokumenty musí na sebe navazovat a vzájemně se doplňovat při plánování rozvoje města.  

  
 
Diskuse: 
 
p. Zavadil - dává PROTINÁVRH: Zastupitelstvo města ukládá místostarostce Kosové úkol, 
zpracovat rozpočtový výhled jednotlivých investic na léta 2016-2018 a následně jej předložit 
k projednání na dubnovém zasedání zastupitelstva.  
p. Jelínek - táže se, zda je vůbec reálné předložit výhled jednotlivých investic na tak dlouhé 
období? Sami nevíme, co bude příští rok. 
Bc. Blinková - ve vazbě na rozpočtový výhled a na základě zpracovaného strategického 
plánu města není problém takový přehled investičních akcí předložit. Pro zastupitele je 
důležité, aby věděli, co město v následujícím volebním období chystá. 
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Ing. Kučera - je nutné zvážit, zda úkol je vhodné uložit místostarostce, či spíše Městskému 
úřadu. Navíc termín předložení duben 2015 je také zavádějící. Velká část investičních akcí 
v minulosti operativně reagovala na dotační výzvy a možnosti. Tyto budou upřesněny až 
v polovině příštího roku. Takže nyní sami nevíme, co bude reálné.  Pouze jen co se týče 
investičních akcí, které bychom financovali z vlastních zdrojů. Navrhuje tedy alespoň termín 
splnění úkolu posunout na pozdější datum. V dubnu 2015 nejsme schopni na dotaz seriózně 
odpovědět. 
RNDr. Mikušek - chceme jen zásobník projektů, který má už nyní odbor rozvoje z 85% 
zpracován. Chceme jen být obeznámeni s tím, které investiční akce město plánuje.  Jde o 
shodu, co plánujeme pro další 4 roky. 
Ing. Houška - dokument bude živý,  bude se vyvíjet a reagovat na dotační tituly. 
Mgr. Kosová -  navrhuje zásobník připravit a diskutovat o něm na pracovním zasedání 
zastupitelstva.  
Ing. Holiš - stávající zásobník projektů určitě nebudeme demontovat, důkazem toho je i  
rozpočet, který jsme podpořili a budeme schvalovat.  Hotové projekty, které jsou v souladu 
se zájmy občanů, nikdo ničit nebude. Žádá, aby zastupitelé vedení města takovým to 
usnesením neúkolovali, přináší to akorát řadu technických problémů. 
RNDr. Mikušek - nejde o úkolování ale shodu na tom, co v budoucnu chceme. Půjde o živý 
materiál. 
Mgr. Kosová - úkol sejít se nad aktualizovaným zásobníkem projektů  - přijímá. Úkol že 
tento připraví - nepřijímá. 
RNDr. Mikušek - namítá, že zásobník projektů je z 85% hotov. Sama místostarostka nemusí 
dělat nic. Odbor rozvoje je v její gestci.  
RNDr. Lukáš - pokud je zásobník projektů hotov, jak se hovoří, ať jej odbor rozvoje předloží 
na únorovém zasedání zastupitelstva. 
Ing. Holiš - pokud budou projekty schvalovány či nějak pozměňovány vždy to bude 
schvalovat zastupitelstvo. Pokud budeme reagovat na dotační výzvy - také to bude 
zastupitelstvo schvalovat aktuálně. Výhled na 4 roky dopředu je zbytečný. Rozpočtový 
výhled, který nyní schvalujeme máme také jen na 1 rok. 
Ing. Hanáček - dodává, že rozpočtový výhled je do roku 2018. My chceme rámec na co 
budou finance použity. 
 
 
Hlasování o protinávrhu p. Zavadila: 
Zastupitelstvo města ukládá místostarostce Kosové úkol, zpracovat rozpočtový výhled 
jednotlivých investic na léta 2016-2018 a následně jej předložit k projednání na dubnovém 
zasedání zastupitelstva.  
 
Hlasování o PROTINÁVRHU: 

Pro:          7                      Proti:                     8 Zdržel se:           5 Nehlasoval:           0 
       
 Protinávrh nebyl přijat. 
 
 
Usnesení č. 4/II: 
Zastupitelstvo města schvaluje  rozpočtový výhled města Rožnov pod Radhoštěm na 
roky 2015 až 2018 dle důvodové zprávy 
 
Hlasování o usnesení č. 4/II: 

Pro:          20                      Proti:                     0 Zdržel se:           0 Nehlasoval:           0 
       
 Usnesení bylo přijato. 
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6.4.  Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2015 
Přednášející: Ing. Hrnčárek 
Předkládám zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm na rok 
2015 v celkové částce 331 130 tis. Kč v příjmové i výdajové části. 
Návrh rozpočtu města je podrobně zpracován v přílohách přiložených k tomuto podání. Rozpočet je 
v souladu s legislativou zveřejněn na úředních deskách MÚ a na webových stránkách umožňující 
vzdálený přístup.  
Pro případ, že by předložený návrh rozpočtu města na rok 2015 nebyl schválen vůbec a bylo by 
hlasováno o usnesení ve variantě číslo 3, navrhuji schválit zásady rozpočtového provizoria v tomto 
znění: 
 
1. provozní výdaje za jeden kalendářní měsíc budou hrazeny až do výše 1/12 skutečnosti roku 2014, 
2. výdaje související s odstraněním havárií, nebo vyvolaných živelnou pohromou budou hrazeny 

v plné výši, 
3. úhrada závazků, které přecházejí z roku 2014 do roku 2015, budou hrazeny v plné výši. 
 

 
Diskuse: 
 
Bc. Blinková - táže se, zda byly vzneseny nějaké námitky k rozpočtu během jeho vyvěšení 
na úřední desce? 
Ing. Hrnčárek - nikoli 
 
Usnesení č. 5/II: 
Zastupitelstvo města  schvaluje rozpočet města na rok 2015 ve výši 331 130 tis. Kč ve 
výdajové i příjmové části. Jako závazný ukazatel je v provozních výdajích stanoven 
objem výdajů za jednotlivé správce rozpočtu (ORJ), v investičních výdajích objem na 
jednotlivé akce (ORG) jako maximální.  
 
Hlasování o usnesení č. 5/II: 

Pro:          20                      Proti:                     0 Zdržel se:           0 Nehlasoval:           0 
       
 Usnesení bylo přijato. 
 

 
Usnesení č. 6/II: 
Zastupitelstvo města  schvaluje seznam nezařazených investičních akcí uvedených v 
příloze č. 3 důvodové zprávy a schvaluje jejich následné zařazení do rozpočtu města 
na r. 2015 za předpokladu získání dotací spolufinancujících tyto investice. 
 
Hlasování o usnesení č. 6/II: 

Pro:         18                      Proti:                     0 Zdržel se:           2 Nehlasoval:           0 
       
 Usnesení bylo přijato. 
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6.5.  Smlouva o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu KRYTÝ 

BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. a poskytnutí zálohového příspěvku na rok 
2015 

Přednášející: Ing. Hrnčárek 
Společnost Krytý bazén Rožnov, spol. s r.o. je 100 % dceřinou společností města. Hlavní náplní této 
společnosti je provoz krytého bazénu a letního koupaliště na území města Rožnov pod Radhoštěm. 
Tato činnost je v lokálních podmínkách a při zachování přijatelného vstupného vždy ztrátová. Největší 
nákladovou složkou jsou náklady na vodu, náklady na teplo a mzdové náklady.  V oblasti tržeb jde pak 
o rozhodnutí o výše vstupného a ostatních příjmů např. z nájmů apod. Ekonomika letního koupaliště 
se odvíjí vždy od teplotních podmínek sezóny. 
Společnost se řídí pokyny vlastníka a ty prostřednictví valné hromady vykonává Rada města RpR. 
Jednatel je jejími rozhodnutími vázán. 
Smlouvu o závazku obecného hospodářského zájmu lze v souladu s legislativou EU uzavřít na 10 let. 
Z praktických důvodů možných změn navrhujeme tuto smlouvu uzavřít na období 5 let.  Každoročně 
pak bude již schvalován pouze příspěvek pro aktuální rok, který bude následně vyúčtován.  

 
Usnesení č. 7/II: 
Zastupitelstvo města  schvaluje  smlouvu o poskytování služeb obecného 
hospodářského zájmu (veřejné služby) se společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. 
s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Moravská 1787, IČ 49606361, ve znění 
uvedeném v příloze důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu 
podepsat. 
 
Hlasování o usnesení č. 7/II: 

Pro:         20                      Proti:                     0 Zdržel se:           0 Nehlasoval:           0 
       
 Usnesení bylo přijato. 

 
Usnesení č. 8/II: 
Zastupitelstvo města  schvaluje poskytnutí zálohy na finanční podporu pro rok 2015 
ve výši 5.192.000,- Kč společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s.r.o., se sídlem 
Rožnov pod Radhoštěm, Moravská 1787, IČ 49606361 a smlouvu  o poskytnutí zálohy 
na finanční podporu pro rok 2015 s tímto příjemcem ve znění uvedeném v příloze 
důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat. 
 
Hlasování o usnesení č. 8/II: 

Pro:         20                      Proti:                     0 Zdržel se:           0 Nehlasoval:           0 
       
 Usnesení bylo přijato. 

 
 
6.6.  Schválení Obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška č. 3/2012, o místních poplatcích. 
Přednášející: Ing. Hrnčárek 
Předkládám zastupitelstvu města ke schválení text obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 3/2012, o místních poplatcích, konkrétně příloha č. 1 a 2 této vyhlášky  
Jedná se pouze o technickou,,novelu,, v které: 

 v příloze č. 1 aktualizujeme pozemky města, které jsou definovány jako veřejné prostranství 

 v příloze č. 2 aktualizujeme informaci o nákladech na svoz komunálního netříděného odpadu 
a adekvátní částce započítávající se do poplatku. 

Výše poplatku ani jeho splatnost se nemění.  
Vzhledem ke stanovení povolebního terminu prvního pracovního zastupitelstva na den16.12.2014 
bude vyhláška zveřejněna až dne 17.12.2014. Účinnost vyhlášky bude od 1.1.2015. 
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Usnesení č. 9/II: 
Zastupitelstvo města  schvaluje  obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místních poplatcích, ve znění uvedeném v 
příloze důvodové zprávy 
 
Hlasování o usnesení č. 9/II: 

Pro:         20                      Proti:                     0 Zdržel se:           0 Nehlasoval:           0 
       
 Usnesení bylo přijato. 
 
 
Následuje 5 minutová přestávka. 
 

7.1.  Projednání a schválení dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí systémové 
investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci 
Rožnov pod Radhoštěm 

Přednášející: Mgr. Kosová 

Město Rožnov pod Radhoštěm uzavřelo dne 15. 8. 1996 s Okresním úřadem ve Vsetíně smlouvu o 
poskytnutí systémové investiční dotace (dále jen „smlouva“) ve výši 12.000.000,-Kč na výstavbu 39 
b.j. – dostavba Bečva, Rožnov p. R za splnění podmínek pro poskytnutí dotace tj:  

a) postavit objekt v souladu s podmínkami pro získání investiční dotace pro rok 1996 

b) zahájit výstavbu v roce 1996 

c) vlastnický podíl na celém objektu po dobu 20 let od kolaudace objektu nepřevede město Rožnov p. 
R.  na jiného vlastníka a do uplynutí této doby bude objekt užívat k trvalému bydlení občanů 

d) po dobu trvání nájemní smlouvy požadovat věcně usměrňované nájemné 

e) dodržet Podmínky čerpání systémové dotace 

Dodatkem č. 1 k uvedené smlouvě bylo město Rožnov pod Radhoštěm zavázáno postavit předmětný 
objekt dle podmínek pro získání investiční dotace pro rok 1997. 

Dodatkem č. 2 k uvedené smlouvě byla městu přidělena dotace ve výši 12.960.000,-Kč k dostavbě 
dalších 39 b. j. 

K zajištění závazků vyplývajících pro město z uvedené smlouvy a jejich dodatků byla mezi Českou 
republikou – Okresním úřadem ve Vsetíně jako zástavním věřitelem a Městem Rožnov pod 
Radhoštěm jako zástavcem dne 10. 8. 2000 uzavřena zástavní smlouva. Předmětem zástavy je dům 
č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm. Zástavce se zavázal, že nepřevede 
vlastnictví k zástavě na jinou právnickou či fyzickou osobu, zástavu nepronajme a nezastaví ji další 
osobě bez souhlasu zástavního věřitele, a to až do splnění závazků vyplývajících ze Smlouvy o 
poskytnutí dotace. 

Dne 16. 4. 2014 podalo Město Rožnov pod Radhoštěm „Žádost o zkrácení vázací doby platnosti 
podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací v letech 1997 až 2000 pro akce, na něž byla 
uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace, a výmaz zástavního práva“. 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dopisem č. j. 16115/2014-84/1 ze dne 28. 4. 2014 vyjádřilo souhlas 
se změnou Smlouvy o poskytnutí investiční dotace, a to se zkrácením vázací doby 20 let na 10 let a 
s výmazem zástavního práva dle Zástavní smlouvy ze dne 10. 8. 2000. 

K původní Smlouvě o poskytnutí systémové investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu 
nájemních bytů v obci Rožnov pod Radhoštěm uzavřené mezi Okresním úřadem Vsetín a Městem 
Rožnov pod Radhoštěm dne 15. 8. 1996, Dodatku č. 1 ze dne 21. 4. 1997 a Dodatku č. 2 ze dne  
10. 6. 1997, byl zpracován dodatek č. 3, který zahrnuje uvedené změny.  

Dodatkem č. 3 se mění ujednání bodu 2. písm. c) smlouvy a to z tohoto původního znění: 

„Město Rožnov p. R. se zavazuje: 

c) po dokončení výstavby vlastnický podíl na celém objektu po 20 let od kolaudace objektu nepřevést 
na jiného vlastníka a do uplynutí této doby užívat získaný objekt k trvalému bydlení občanů,“ 

na toto znění: 



 11 

1. Na základě souhlasu Ministerstva pro místní rozvoj ČR se změnou Smlouvy o poskytnutí 
investiční dotace, a to se zkrácením vázací doby 20 let na 10 let a s výmazem zástavního práva 
dle Zástavní smlouvy ze dne 10. 8. 2000, uvedeného v dopise č. j. 16115/2014-84/1 ze dne  
28. 4. 2014, se zúčastněné strany shodly na tom, že se vázací doba 20 let uvedená v bodu 2. 
písm. c) Smlouvy o poskytnutí investiční dotace, která má uplynout do 20 let od kolaudace 
předmětného objektu, tj. dnem 24. 2. 2019, zkracuje na 10 let, což znamená, že tato doba již 
uplynula dnem 24. 2. 2009. Na základě této skutečnosti se zúčastněné strany dohodly, že dle této 
listiny bude proveden výmaz zástavního práva dle Zástavní smlouvy ze dne 10. 8. 2000. 

2. Návrh na provedení výmazu zástavního práva ke stavbě Rožnov pod Radhoštěm, č. p. 1443, 
bydlení, stojící na pozemku parc. č. 2173 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, zapsané v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Valašské 
Meziříčí, na LV 10001 pro obec a katastrální území Rožnov pod Radhoštěm, podá Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových. 

Po schválení a podpisu uvedeného dodatku podá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
návrh na provedení výmazu zástavního práva ke stavbě Rožnov pod Radhoštěm, č. p. 1443, objekt 
bydlení, stojící na pozemku parc. č.  2173 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, zapsané v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Valašské 
Meziříčí, na LV 10001 pro obec a katastrální území Rožnov pod Radhoštěm. 

 

Diskuse: 
 
Bc. Blinková - otevírá se možnost odprodeje bytů na ul. Lesní. Je informovaná, že zájem 
nájemníků by byl. Využijeme tuto možnost? 
Ing. Slobodová - možnost prodeje bytů na ul. Lesní není dořešena, budou probíhat jednání. 
Ing. Holiš - doplňuje, že záležitost ještě nebyla probírána ani na zasedání rady města. 
 

Usnesení č. 10/II: 
Zastupitelstvo města  schvaluje   dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí systémové 
investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci uzavřené 
dne 15. 8. 1996 mezi Okresním úřadem Vsetín a městem Rožnov pod Radhoštěm, ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 21. 4. 1997 a č. 2 ze dne 10. 6. 1997, s Českou republikou - 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, 12800 Praha 2, IČ 69797111, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá 
starostovi města tento dodatek podepsat. 
 
Hlasování o usnesení č. 10/II: 

Pro:         20                      Proti:                     0 Zdržel se:           0 Nehlasoval:           0 
       
 Usnesení bylo přijato. 
 

7.2.  Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v a 
na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, k. ú. Tylovice a 
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 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 uvedení stavebníci viz. důvodová zpráva v příloze. 
 

Usnesení č. 11/II: 
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. pan P.M., Rožnov pod Radhoštěm (uložení plynovodní přípojky do městského 
pozemku p. č. 1012/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Meziříčská) 
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 2. paní M.J., Rožnov pod Radhoštěm, paní I.D. Zlín (uložení přípojky splaškové 
kanalizace do městského pozemku p. č. 122 v k. ú. Tylovice - ul. Dolní Dráhy) 
 3. pan J.C., paní I.M., Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky do 
městského pozemku p. č 2576/15 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Láz) 
 4. manželé N., Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky do městského 
pozemku p. č 3649 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. U Kantorka) 
 5. manželé P., Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky a přípojky 
dešťové kanalizace do městského pozemku p. č 675/1 v k. ú. Tylovice, ul. Za 
Hážovkou) 
 6. TKR Jašek, s.r.o., Nádražní 628, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 25385780 
(umístění sloupkového rozvaděče do městského pozemku p. č. 1002/22 v k. ú. Rožnov 
pod Radhoštěm - ul. 1. máje) 
 7. paní P.P., Rožnov pod Radhoštěm (uložení plynovodní přípojky do městského 
pozemku p. č. 3636 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Volkova) 
 8. paní P.P., Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky do městského 
pozemku p. č. 3636 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Volkova) 
 9. pan J.F., Rožnov pod Radhoštěm, paní A.Z. , Brno (uložení plynovodní přípojky 
do městského pozemku p. č. 487/1 a p. č. 440/1 v k. ú. Hážovice - ul. Hážovice) 
10.   pan J.H., Rožnov pod Radhoštěm (uložení přípojky splaškové kanalizace do 
městského pozemku p. č  3634/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Polanského) dle 
důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 11/II: 

Pro:         20                      Proti:                     0 Zdržel se:           0 Nehlasoval:           0 
       
 Usnesení bylo přijato. 
 

7.3.  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. 
Tylovice 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 služebnosti. Pro povolení a realizaci stavby požádali o uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti sjezdu  stavebníci viz. důvodová zpráva v příloze. 

 
 
Usnesení č. 12/II: 
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. manželé P., Rožnov pod Radhoštěm - napojení sjezdu z pozemku p. č. 675/1 na 
pozemek stavebníků p. č. 713/1 v k. ú. Tylovice (ul. Za Hážovkou), 
2. paní P.J., Rožnov pod Radhoštěm - napojení sjezdu z pozemku p. č. 1152/19 na 
pozemek stavebníka p. č. 1152/37 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Koryčanské 
Paseky) dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tyto smlouvy 
podepsat. 
 
Hlasování o usnesení č. 12/II: 

Pro:         20                      Proti:                     0 Zdržel se:           0 Nehlasoval:           0 
       
 Usnesení bylo přijato. 
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7.4.  Projednání   a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene v a na městském pozemku v k. ú. Tylovice pro stavební řízení se 
společností RWE GasNet s.r.o. a Mgr. Petrem Zetkem. 

Přednášející: Mgr. Kosová 
Na základě žádosti pana Mgr. Petra Zetka schválilo Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm na 
svém zasedání dne 25. 02. 2014 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na 
pozemku ve vlastnictví města p. č. 753 v katastrálním území Tylovice (ul. Na Vyhlídce), č. 
8/2014/OSM/SOB/4. Dne 21. 10. 2014 požádal pan Mgr. Petr Zetek na základě jednání ze společností 
RWE Distribuční služby, s.r.o. zastupující společnost RWE GasNet, s.r.o., o zrušení smlouvy č. 
8/2014/OSM/SOB/4 a o uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě přímo se společností RWE GasNet, s.r.o, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 
jakožto budoucím oprávněným. Tímto došlo již po podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě ke změně. Budoucí oprávněný bude společnost RWE GasNet, s.r.o, 
Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem a pan Mgr. Petr Zetek bude investorem stavby plynárenského 
zařízení.  
Dnem uzavření této nové smlouvy č. 219/2014/OSM/SOB se ruší smlouva o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 8/2014/OSM/SOB/4 uzavřená dne 13. 3. 2014. 
V souladu s výše uvedenými informacemi předkládá Odbor správy majetku zastupitelstvu města ke 
schválení smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, kterou město 
stavebníkovi umožní umístění inženýrské sítě do městského pozemku.  
Mgr. Petr Zetek požádal město Rožnov p. R. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě k pozemku p. č. 753 v k. ú. Tylovice (ul. Na Vyhlídce) ve prospěch 
budoucího oprávněného RWE GasNet, s.r.o, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, 
která mu umožní uložení STL plynovodu v rámci stavby „STL plynovod a plynovodní přípojka“. STL 
plynovod povede přes výše uvedený městský pozemek v délce cca 7 m (komunikace). Služebnost 
inženýrské sítě bude zřízena úplatně za předpokládanou cenu 3.500 Kč bez DPH, kterou uhradí 
budoucí oprávněný. 
 
 

Usnesení č. 13/II: 
Zastupitelstvo města  schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene na a v pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s budoucím 
oprávněným RWE GasNet, s.r.o, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 a 
investorem Mgr. Petrem Zetkem, Vidče (uložení plynovodní přípojky do městského 
pozemku p. č. 753 v k. ú. Tylovice - ul. Na Vyhlídce) dle důvodové zprávy a jejich příloh 
a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat. 
 
Hlasování o usnesení č. 13/II: 

Pro:         20                      Proti:                     0 Zdržel se:           0 Nehlasoval:           0 
       
 Usnesení bylo přijato. 
 

7.5.  Revokace usnesení Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č. 7/XXIII 
bod a) ze dne 30. 09. 2014 ve věci smlouvy o právu stavby a schválení 
upraveného znění smlouvy o zřízení práva stavby na městském pozemku 
v k. ú. Tylovice. 

Přednášející: Mgr. Kosová 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schválilo na svém zasedání dne 30. 09. 2014 smlouvu o 
zřízení práva stavby č. 246/2014/OSM/INO na pozemku ve vlastnictví města p. č. 525/1 v katastrálním 
území Tylovice. Následně společnost Městské lesy Rožnov, s.r.o. požádala  o odměření  nového 
pozemku o  výměře cca 120 m2 z původního pozemku p.č. 525/1, a to z důvodu vysokého daňového 
plnění při uplatnění práva stavby na parcele p.č. 525/1 o výměře 4728 m2 a z důvodu omezení 
dalšího využití tohoto pozemku pro případné další stavby. Na základě této žádosti si společnost 
Městské lesy Rožnov, s.r.o.  nechala vypracovat rozdělovací geometrický plán č. 983-8321/2014, 
kterým vzniká z části pozemku p.č. 525/1 nová parcela p.č. 525/3 o výměře 119 m2. Tento 
geometrický plán byl podkladem  ke změně smlouvy o zřízení práva stavby, kdy zatížený pozemek p. 
č. 525/1 bude nahrazen novým pozemkem p. č. 525/3 v k. ú. Tylovice. 
 Původní znění čl. I.:   
„1. Město Rožnov pod Radhoštěm je výlučným vlastníkem pozemku p. č. 525/1 v katastrálním území 
Tylovice, který je v katastru nemovitostí zapsán na LV č. 10001 pro obec Rožnov pod Radhoštěm 
(dále jen „zatížený pozemek“). 
2. Stavebník má v úmyslu vybudovat na povrchu zatíženého pozemku stavbu zemědělského objektu 
v rozsahu a provedení dle projektové dokumentace „Novostavba zemědělského objektu“, 



 14 

vypracované Ing. Petrem Krčmářem, ze dne 06. 08. 2014 (dále jen „stavba“). Smluvní strany 
prohlašují, že obsah projektové dokumentace je jim znám a této rozumí. Umístění stavby na 
zatíženém pozemku je vyznačeno v situačním snímku, který je přílohou a nedílnou součástí této 
smlouvy.“ 
 
Původní znění čl. II. odst. 1 a):   
„a) zřídit a mít na povrchu zatíženého pozemku stavbu dle článku I. odst. 2 této smlouvy.“ 
 
Původní znění čl. IV. odst. 7.: 
„7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – situační snímek stavby.“ 
 
Navrhované znění čl. I.: 
„1. Město Rožnov pod Radhoštěm je výlučným vlastníkem pozemku p. č. 525/1 v katastrálním území 
Tylovice, o výměře 4728 m2, který je zapsán u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální 
pracoviště Valašské Meziříčí na LV č. 10001 pro obec Rožnov pod Radhoštěm.  
2. Odměřením části pozemku p. č. 525/1 v k. ú. Tylovice, dle rozdělovacího geometrického plánu č. 
983-8321/2014, vyhotoveným společností CAD-PRO spol. s r.o., Hranická 93, 757 01 Valašské 
Meziříčí, IČ 47678771 a potvrzeným příslušným katastrálním úřadem pod č. PGP-1022/2014-836, 
vzniká nový pozemek p. č. 525/3, o výměře 119 m2 (dále jen „zatížený pozemek“). 
3. Stavebník má v úmyslu vybudovat na povrchu zatíženého pozemku p. č. 525/3 v k. ú. Tylovice 
stavbu zemědělského objektu v rozsahu a provedení dle projektové dokumentace „Novostavba 
zemědělského objektu“, vypracované Ing. Petrem Krčmářem, ze dne 06. 08. 2014 (dále jen „stavba“). 
Smluvní strany prohlašují, že obsah projektové dokumentace je jim znám a této rozumí. Umístění 
stavby na zatíženém pozemku je vyznačeno v situačním snímku, který je přílohou č. 1 této smlouvy.“ 
 
Navrhované znění čl. II. odst. 1 a): 
„a) zřídit a mít na povrchu zatíženého pozemku stavbu dle článku I. odst. 3 této smlouvy.“Navrhované 
znění čl. IV. odst. 7.: 
„7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – situační snímek stavby a příloha č. 2 - geometrický 
plán č. 983-8321/2014, vypracovaný společností CAD-PRO spol. s r.o., Hranická 93, 757 01 Valašské 
Meziříčí, IČ 47678771.“ 
V souladu s výše uvedenými informacemi předkládá odbor správy majetku Zastupitelstvu města návrh 
na zrušení usnesení č. 7/XXIII bod a) ze dne 30. 09. 2014 a na schválení nového znění smlouvy o 
zřízení práva stavby na a v pozemku p. č. 525/3 v k. ú. Tylovice, který vzniká odměřením části 
pozemku p. č. 525/1 v k. ú. Tylovice, dle rozdělovacího geometrického plánu č. 983-8321/2014, 
vyhotoveným společností CAD-PRO spol. s r.o., IČ 47678771 se stavebníkem: 
Městské lesy Rožnov, s.r.o., Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60323027. 
 

Usnesení č. 14/II: 
Zastupitelstvo města  z r u š u j e  bod a) svého usnesení č. 7/XXIII ze dne 30. 09. 2014 
tj. schválení smlouvy o zřízení práva stavby se společností Městské lesy Rožnov,  
s.r.o., Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60323027 a schvaluje 
bezúplatnou smlouvu o zřízení práva stavby na pozemku ve vlastnictví města Rožnov 
pod Radhoštěm p. č. 525/3 v k. ú. Tylovice, který vzniká odměřením části pozemku p. 
č. 525/1 v k. ú. Tylovice, dle rozdělovacího geometrického plánu č. 983-8321/2014, 
vyhotoveného společností CAD-PRO spol. s r.o., IČ 47678771, se stavebníkem: 
Městské lesy Rožnov, s.r.o., Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 
60323027, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostovi města tuto smlouvu 
podepsat. 
 
Hlasování o usnesení č. 14/II: 

Pro:         20                      Proti:                     0 Zdržel se:           0 Nehlasoval:           0 

       
 Usnesení bylo přijato. 
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7.6.  Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrských sítí na a v 

městských pozemcích v k. ú. Rožnov p. R.   
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 požádali o uzavření smlouvy o zřízení úplatného 

věcného břemene pro zápis do katastru nemovitostí tito stavebníci dle důvodové zprávy. 

 
Usnesení č. 15/II: 
Zastupitelstvo města  schvaluje smlouvy o zřízení úplatných služebností inženýrských 
sítí na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníky, jako 
oprávněnými ze služebnosti inženýrských sítí: 
1. pan T.P., bytem Rožnov pod Radhoštěm, uložení přípojky dešťové kanalizace  v 
délce 23 m v pozemku p.č. 785/5 a jejího ochranného pásma v pozemku p. č. 806/7 v 
rozsahu dle geometrického plánu č. 5497-86/2014, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm 
(místní část Láň) 
 2. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, 
uložení zemního kabelové přípojky NN v délce 1,7 m a přípojkové skříně v rozsahu dle 
geometrického plánu 5386-492/2013 v pozemku p.č. 1692/2 v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm (místní část Eroplán - za fotbalovým stadionem) 
3. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, 
uložení zemního kabelového vedení NN v délce 61,71 m v pozemku p.č.1692/2 a v 
délce 0,63m v pozemku p.č. 1702/14  v rozsahu dle geometrického plánu 5621-97/2014 
vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (místní část Eroplán - za fotbalovým stadionem) 
4. RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, uložení 
STL plynovodu a STL přípojek v délce 15,2 m v rozsahu geometrického plánu č. 5650-
745/2014 v pozemcích  p.č. 3566/2, p.č. 3566/3, p.č. 3566/12 a p.č. 3690/15 vše v k.ú. 
Rožnov pod Radhoštěm (ul. Nádražní) 
5. RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ:  27295567, 
rekonstrukce NTL plynovodu a NTL přípojek v délce 379,2m v rozsahu geometrického 
plánu č. 5605-724/2014 v pozemcích p.č. 956/7, p.č. 975/1, p.č. 975/29, p.č.987/1, p.č. 
987/4, p.č. 1000/11, p.č. 1000/12, p.č. 1459/1, p.č. 3689/2, p.č. 3715/1, p.č. 3715/2, p.č. 
3730/6, p.č. 3730/7 a p.č. 6211 vše  v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (ulice 5. května, 
Chodská, Nádražní) dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tyto 
smlouvy podepsat. 
 
Hlasování o usnesení č. 15/II: 

Pro:         20                      Proti:                     0 Zdržel se:           0 Nehlasoval:           0 
       
 Usnesení bylo přijato. 
 

7.7.  Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v 
pozemku p.č. 1250/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch města 
Rožnov pod Radhoštěm s ČR-ÚZSVM. 

Přednášející: Mgr. Kosová 
V rámci stavebního řízení „ Rekonstrukce kuchyně MŠ 5. května – odlučovač tuků“ v roce 2009 bylo 
pro vydání stavebního povolení na tuto stavební akci realizovanou městem Rožnov pod Radhoštěm, 
požadováno v rámci stavebních úprav vybudovat i novou kanalizační přípojku na pozemku p.č. 1250/1 
ve vlastnictví České republiky, kde právo hospodařit s majetkem státu má Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových. 
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 
č. UZSVM/OVS/1566/2009-OVSM mezi Českou republikou-Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových jako vlastníkem pozemku a budoucím povinným z věcného břemene a městem Rožnov 
pod Radhoštěm jako budoucím oprávněným z věcného břemene. Po dokončení stavby požádalo 



 16 

město Rožnov p.R. o uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene pro zápis do katastru 
nemovitostí. 
Na základě těchto podkladů a v rámci vypořádání majetkoprávních vztahů Odbor správy majetku 
předkládá zastupitelstvu města ke schválení úplatnou smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti 
inženýrské sítě č. UZSVM/OVS/98/2014-OVSM zaslanou z ÚZSVM. Oprávněným ze služebnosti 
inženýrské sítě spočívající v umístění a provozování kanalizační přípojky vymezené v geometrickém 
plánu pro vyznačení věcného břemene č.4856-138/2009 je město Rožnov pod Radhoštěm. 
Geometrický plán je nedílnou součástí smlouvy. 
Finanční náhrada za zřízení pozemkové služebnosti je stanovena dle skutečného zatížení služebného 
pozemku a činí 6.834,- Kč. 

 
 
Diskuse: 
Ing. Holiš   – dodává, že na území města je ještě řada nevykoupených pozemků. Bude 
potřeba vytvořit strategii ohledně výkupu vhodných pozemků, alokovat finanční prostředky 
v rozpočtu s návazností na investiční záměry. 

 
Usnesení č. 16/II: 
Zastupitelstvo města  schvaluje  úplatnou smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti 
inženýrské sítě č. UZSVM/OVS/98/2014-OVSM, spočívající v umístění a provozování 
kanalizační přípojky vymezené v rozsahu geometrického plánu pro vyznačení věcného 
břemene č.4856-138/2009, na a v pozemku p.č. 1250/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 
ve vlastnictví České republiky, kde právo hospodařit s majetkem státu má Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2, IČ 
69797111, a oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě je město Rožnov pod 
Radhoštěm za finanční náhradu ve výši 6.834 Kč, dle důvodové zprávy a jejích příloh a 
ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat. 
 
Hlasování o usnesení č. 16/II: 

Pro:         20                      Proti:                     0 Zdržel se:           0 Nehlasoval:           0 
       
 Usnesení bylo přijato. 
 
 

8.1.  Schválení dotace  Hockey Clubu Rožnov pod Radhoštěm 
Přednášející: Ing. Kučera 
Město Rožnov pod Radhoštěm poskytlo na základě usnesení zastupitelstva města č. 27/XIX ze dne 
10.12.2013 Hockey Clubu Rožnov pod Radhoštěm dotaci účelově určenou na nájem ledové plochy 
zimního stadionu Rožnov pod Radhoštěm v majetku společnosti Komerční domy Rožnov s.r.o. ve výši 
3.300.000,- Kč. Dotace byla poskytnuta na období od 1.1.2014 do 31.12. 2014. Hockey Club Rožnov 
pod Radhoštěm podal žádost o prodloužení této smlouvy (viz příloha č. 2) na období od 1.1. 2015 do 
31.12. 2019 a to ve výši roční dotace 3.300.000 Kč. Žádost byla podána na MěÚ Roznov pod 
Radhoštěm dne 4.11. 2014. 
Rada města uvedenou žádost projednala dne 5.11. 2014 a svým usnesením č. 1791/96 
doporučila Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm schválit dodatek číslo 1 k uvedené 
smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 20.12.2013 uzavřenou mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm a Hockey club Rožnov pod Radhoštěm, občanské sdružení, IČ: 48773026, na dobu 
určitou do 31.12.2017. 
Na doporučení právního odboru je vzhledem k nabytí účinnosti nového Občanského zákona od 1.1. 
2014 připravena ke schválení samostatná nová smlouva (viz příloha č. 1) zpracována podle 
aktuálního vzoru Smlouvy o poskytnutí dotace MěÚ Rožnov pod Radhoštěm.  Období poskytnutí 
dotace je od 1.1.2015 do 31.3.2015. Do té doby by mělo být připraveno systémové řešení pronájmu 
ledové plochy zimního stadionu, které bude mít dlouhodobější platnost. 
 

Diskuse: 
Ing. Houška   – táže se, proč se nyní hradí pouze třetina částky, když v rozpočtu je počítáno 
plnou výší částky. Jde pouze o transfer finančních prostředků do Komerčních domů. HC 
klubu neublíží, když mu vezmete 10%, pouze naroste dluh u Komerčních domů.  
Ing. Kučera- 3,3 mil. Kč byly schváleny na provoz ZS pro HC a komerční využití, stejně tak, 
jako bude i nadále fungovat podpora pro bruslení škol. Na dobu 3 měsíců je to proto, 
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abychom nezpůsobili nestabilitu klubu a neohrozili sportování mládeže. Do budoucna 
chceme podporovat pouze mládež. 
Bc. Blinková - táže se Ing. Žáka, zda byla schválena dotace na zprovoznění ledové plochy 
dle harmonogramu. Dále se táže, zda Komerční domy nebudou mít se sníženou částkou 
problém? 
Ing. Kučera -  jednali jsme s Ing. Žákem. Je schválena 90% dotace z operačního programu 
ŽP na výměnu chlazení ledové plochy. Bude to moderní technologie. Chceme, aby 
rekonstrukce minimálně omezila provoz ZS, připravuje se výběrové řízení. Na RM budeme 
schvalovat přijetí dotace a schválení podmínek výběrového řízení.  
Ing. Žák - potvrzuje poskytnutí dotace na 90% částky (14 mil. způsobilých výdajů).  Zbytek 
bude spoluúčast. 23.12. proběhne valná hromada společnosti Komerční domy. Bude se zde 
schvalovat dokumentace na výběrové řízení, také to, že KD  budou hradit spoluúčast ve výši 
10% způsobilých výdajů. Nyní probíhá finalizace projektové dokumentace pro výběr 
zhotovitele, a příprava zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zadávací řízení proběhne 
v 1 čtvrtletí tak, aby od dubna do srpna mohly proběhnout veškeré rekonstrukční práce. 
V nové sezóně bude již moderní  chladící technologie. Co se finančního dopadu pro 
Komerční domy týče, nebyli jsme schopni avizovat, zda k rekonstrukci dojde v roce 2015. 
Proto jsme si podalii žádost o dotaci ve stejné výši, jako v roce 2014, v průběhu roku dojde 
k dofinancování v rámci rozpočtových opatření. Po rekonstrukci budou nastavena nová 
pravidla pro provoz ZS. 
Ing. Holiš - dodává, že zvažují i jiné využití stadionu pro jiné sporty - např. v létě pro 
kolečkové brusle či míčové sporty.  
 
Usnesení č. 17/II: 
Zastupitelstvo města  schvaluje poskytnutí dotace v maximální výši 1.100 tis Kč 
Hockey Clubu Rožnov pod Radhoštěm, Zimní stadion - Bučiska, Rožnov pod 
Radhoštěm, IČ:  48773026, účelově určenou na nájem ledové plochy zimního stadionu 
a  smlouvu o poskytnutí dotace s tímto příjemcem, dle důvodové zprávy a jejích 
příloh, a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat. 
 
Hlasování o usnesení č. 17/II: 

Pro:         20                      Proti:                     0 Zdržel se:           0 Nehlasoval:           0 
       
 Usnesení bylo přijato. 
 

8.2.  Změna čl. IV – Zásad na podporu činnosti NNO 
Přednášející: Ing. Kučera 
Z důvodu zefektivnění práce orgánu obce navrhuje vedení města zastupitelstvu obce, aby funkci 
hodnotitelů posuzujících jednotlivé žádosti žadatelů o programovou podporu činnosti NNO působících 
na území města vykonávaly komise zřízené radou města jako její iniciativní a poradní orgány pro 
jednotlivé oblasti podpory tj. pro oblast sociální, sport, kulturu a životní prostředí.  
Předpokládá se, že členy těchto komisí budou vždy nejméně 2 zastupitelé města. 
 

Usnesení č. 18/II: 
Zastupitelstvo města  schvaluje dodatek č. 1 k Zásadám města Rožnova 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,  dle důvodové zprávy a jejich příloh. 
 
Hlasování o usnesení č. 18/II: 

Pro:         14                      Proti:                     0 Zdržel se:           6 Nehlasoval:           0 
       
 Usnesení bylo přijato. 
 

8.3.  Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí „Sdružení Mikroregion 
Rožnovsko“ 

Přednášející: Ing. Kučera 

Město Rožnov pod Radhoštěm je členem dobrovolného svazku obcí Sdružení Mikroregion 
Rožnovsko. V souladu s platnými právními předpisy byla v tomto svazku Krajským úřadem Zlínského 
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kraje provedena kontrola hospodaření (závěrečného účtu) sdružení za rok 2013. Součástí zprávy o 
této kontrole byla také zpráva o kontrole hospodaření vykonané revizní komisí družení a samotná 
zpráva o hospodaření za období 1.1.2013 – 31.12.2013 (závěrečný účet).Při kontrole nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky (dle §10 odst. 3 zákona č.420/2004 Sb., kromě chyb a nedostatků 
zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly napraveny. 

 

Usnesení č. 19/II: 
Zastupitelstvo města  bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku obcí 
Sdružení Mikroregion Rožnovsko za rok 2013. 
 
Hlasování o usnesení č. 19/II: 

Pro:         20                      Proti:                     0 Zdržel se:           0 Nehlasoval:           0 
       
 Usnesení bylo přijato. 

 
 
8.4.  Informace o letní turistické sezoně na Jurkovičově rozhledně a v 

Turistickém informačním centru města Rožnov p.R. 
Přednášející: Mgr. Gross 

Odbor školství mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu MěÚ Rožnov je pověřen provozem 
Turistického informačního centra města (dále jen TIC) a Jurkovičovy rozhledny v Rožnově pod 
Radhoštěm. Předkládané podání je informací o hospodářském výsledku činností obou subjektů a také 
o návštěvnosti v letní turistické sezoně 2014. Informace byla na zastupitelstvu města podána 
prostřednictvím krátké PowerPoint prezentace. Zde byli zastupitelé seznámeni s tabulkou 
návštěvnosti IC za rok 2014, obdrželi přehled tržeb  s porovnáním s roky 2012-2014. Co se výdajů 
týče zde jsou placeny na trvalý úvazek 1,2 pracovnice + sezónní brigádník. V budoucnu IC zvažuje o 
rozšíření svých služeb. 

Co se rozhledny týče - výdaje byly téměř nulové. Náklady jsou především na provoz - energie, 
mzdové náklady, nákup vstupenek. Příjmy se skládají z prodeje vstupenek, zboží, služeb. Dále 
seznámil zastupitele s návštěvností rozhledny v porovnání s léty 2012-2014. Co se týče návrhů pro 
rok 2015, kritická situace je na rozhledně se sociálním vybavením, které tam velmi chybí.  

 

Diskuse: 
Bc. Blinková   – táže se,  zda bude realizovaná výstavba sociálního zařízení na parkovišti a 
zda by se nedalo v bezprostředním okolí rozhledny vybudovat kryté posezení pro turisty, 
v případě, že je špatné počasí. 
Mgr. Gross - kryté posezení by bylo jistě vhodné, také zvažujeme vybudovat odstavná místa 
pro cyklisty a jejich kola. Probíhají jednání s VMP, protože rozhledna je v ochranné zóně. 
Příjmy by umožnily vybudovat taková zařízení. 
Ing. Marcin - potvrzuje, že je vyhotovena projektová dokumentace na vybudování WC, také 
finance jsou v rozpočtu alokovány. Nyní musíme jednat s památkovou péčí. 
 
 

9.1.  Určení zastupitele pro jednání ve věci územního plánování pro město 
Rožnov pod Radhoštěm dle zákona č.183/2006 Sb. v platném znění   

Přednášející: Mgr. Kosová 
Dle § 47 stavebního zákona-na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení územně plánovací 
dokumentace pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracuje návrh zadání územního 
plánu, dle § 53 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí 
výsledky projednávání a zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního 
plánu. Z tohoto důvodu je zapotřebí, aby si zastupitelstvo města zvolilo zástupce města, který bude 
spolupracovat s odborem výstavby a ÚP při pořizování územně plánovací dokumentace na území 
města Rožnova pod Radhoštěm. Ve volebním období 2010 – 2014 byl pověřeným zastupitelem RNDr. 
Mikušek.   

 
Diskuse: 
Ing. Hanáček   – v tisku bylo deklarováno, že členy komisí a výborů mají být osoby, jenž 
mají určitou odbornost v daném oboru. Táže se, zda je tento předpoklad shodný při 
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komunikaci s územním plánem? Obává se, aby v této záležitosti nebyly preferovány zájmy 
voličů paní místostarostky proti zájmům občanů města. Bude paní místostarostka  
zastupovat zájmy města? 
Mgr. Kosová - to, co deklarovala na povolebních vyjednáváních platí. Činnost, kterou 
vyvíjela na půdě občanského sdružení, již nekoná. Do územního plánu města je třeba vnést 
nový pohled, než v minulosti. Nejde zastupovat určitou skupinu osob, ale celý Rožnov.  
Bc. Blinková - doufá, že se stejně bude přistupovat v případě nominací do komisí, že 
odbornost nebude na prvním místě.  Dále co se týče výstavby Penny Marketu - město se se 
svými připomínkami připojilo k dalším účastníkům. Táže se místostarostky, jaký bude její 
další postup? V rozpočtu města zůstal návrh na vybudování okružní křižovatky u Rosavy. 
Tato by měla být klíčovým místem, kde dojde ke zhuštění dopravy. Táže se, zda tento 
kruhový objezd může z části financovat Penny Market. 
Mgr. Kosová - téma je a bude aktuální, jednání teprve plánujeme. 
Ing. Vojkůvková - bylo vydáno územní rozhodnutí, s připomínkami a námitkami města 
pracovali, rozhodnutí je nyní vyvěšeno na úřední desce. Jako odbor výstavby nezastávají 
názor p. Blinkové, jde o malou prodejnu, která doplní obchodní síť v dané lokalitě. 
Bc. Blinková - v lokalitě občané protestovali proti výstavbě Penny Marketu. Byl Zdravý 
Rožnov  jako přihlášený účastník řízení? 
Mgr. Kosová -  Zdravý Rožnov připomínky nepodával, sama již není aktivní členkou 
Zdravého Rožnova. 
Ing. Hanáček - překládá protinávrh, protože člověk s odbornou znalostí územního plánu je 
Ing. Holiš. 
Ing. Holiš - důvěry si váží, nicméně členství odmítá. Jako vedení města jednají v týmu a 
změny územního plánu budou napříč koalicí a v závislosti na toku peněz. Paní Kosová je 
jako zástup z technického hlediska. Mají vzájemně rozděleny gestce a odbor výstavby patří 
do gestce paní místostarostky. Navíc změny ÚP vyžadují dlouhodobou  a pečlivou přípravu.  
Bc. Blinková - také se přiklání k protinávrhu Ing. Hanáčka. Táže se Mgr. Kosové, proč 
přestala pracovat ve Zdravém Rožnovu, když za toto sdružení kandiduje? 
Mgr. Kosová - tuto diskusi by zde vést neměli. OS Zdravý Rožnov je sdružení, které funguje 
a má jasně definované členy a stanovy. Kandidátka byla vždy vedena jako nezávislá. 
Ing. Holiš - k Penny Marketu -  je vydáno územní rozhodnutí a neodvolával  se nikdo. Až 
bude právoplatné územní rozhodnutí vydáno,  bude se zpracovávat dokumentace pro 
stavební povolení, která bude znovu k připomínkování na odboru  výstavby. Projektem 
okružní křižovatky se budeme ještě zabývat, přizveme k tomu i občany.  
Mgr. Kopecký - paní Kosová si dobře uvědomuje odlišnost rolí, které měla v minulosti a 
nyní. Zastupitelé vyjádřili důvěru Ing. Holišovi, on ji vyjadřuje Mgr. Kosové. Toto by se mělo 
respektovat. 
Ing. Hanáček - chtěl jen ujištění od Mgr. Kosové, že to bude fungovat. 
Ing. Holiš - doplňuje, že o veškerých zásadních změnách bude rozhodovat celé vedení, 
nikoli jen místostarostka. Navrhuje ukončit diskusi k tomuto bodu 

 
Usnesení č. 20/II: 
Zastupitelstvo města  určuje Mgr. Kristýnu Kosovou, místostarostku města, jako člena 
zastupitelstva města za město Rožnov pod Radhoštěm pro komunikaci a spolupráci 
města   s odborem výstavby a ÚP Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm v oblasti 
pořizování územně plánovací dokumentace na území města Rožnova pod Radhoštěm 
ve volebním období 2014-2018. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 20/II: 

Pro:         13                      Proti:                     3 Zdržel se:           4 Nehlasoval:           0 
       
 Usnesení bylo přijato. 
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10.1.  Určení Projednání a schválení realizace a spolufinancování projektu 

financovaného z Fondu mikroprojektů:„Společně po cyklostezce v 
Rožnově pod Radhoštěm“ 

Přednášející: Ing. Kučera 
Město Rožnov pod Radhoštěm předložilo v rámci 17. výzvy Fondu mikroprojektů, definovaného 
oblastí podpory 1.6 Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká 
republika 2007 – 2013, žádost o dotaci na mikroprojekt „Společně po cyklostezce v Rožnově pod 
Radhoštěm“, kdy výše podpory z ERDF nesmí přesáhnout 85% celkových způsobilých výdajů 
mikroprojektu a zároveň částku 30.000 €. Celkový rozpočet mikroprojektu může činit maximálně 
40.000 €.  
Součástí povinných příloh žádosti je i doložení žadatele o zajištění vlastních zdrojů na mikroprojekt – 
tedy spolufinancování mikroprojektu. V rámci mikroprojektu se mají realizovat tyto aktivity:  
1. Vytvoření mobiliáře podél cyklostezky na území města Rožnov pod Radhoštěm 
Jedná se o vytvoření 3 ks dřevěných krytých cyklistických odpočívadel v katastru města Rožnov pod 
Radhoštěm, včetně dřevěných stojanů na odložení kol a umístění mapových cedulí s vyznačením 
lokality cyklostezky a dále 10 ks stojanů na kola v lokalitě městského parku (lokace odpočívadel je 
uvedena v příloze č. 1) 
2. Pořízení 3 ks elektrických balančních dvoukolek k možnosti zapůjčení do informačního centra v 
Rožnově pod Radhoštěm a pořádání asistovaných výjezdu po Rožnově. 
3. Zorganizování společného cyklovýletu v Rožnově pod Radhoštěm a Povážské Bystrici. 
 
 

Usnesení č. 21/II: 
Zastupitelstvo města  schvaluje přípravu a realizaci mikroprojektu "Společně po 
cyklostezce v Rožnově pod Radhoštěm" a jeho spolufinancování ve výši 13 438 EUR. 
Zastupitelstvo města ukládá odboru rozvoje zajistit přípravu uvedeného projektu. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 21/II: 

Pro:         18                      Proti:                     0 Zdržel se:           2 Nehlasoval:           0 
       
 Usnesení bylo přijato. 

 
 
10.2.  Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě nad 

pozemkem paní L.G., bytem Maroldova 2996/12, 702 00 Ostrava, v k. ú. 
Rožnov pod Radhoštěm pro stavební řízení na stvabu: 

         „Rožnov pod Radhoštěm – VDJ Písečný, Dolní paseky - propojení 
vodovodů – vodoměrná šachta“ 

Přednášející: Ing. Kučera 
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 na základě smlouvy. Odbor rozvoje předkládá zastupitelstvu města ke schválení 
smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě nad pozemkem, kterou paní L.G., bytem Maroldova 
2996/12, 702 00 Ostrava umožní Městu Rožnov p.R. umístění stavby propojovacího vodovodního 
řadu PE DN 150 v délce 13,1 m a šoupátkové a vodoměrné šachty o rozměrech 2,4 x 1,2 m ve 
služebném pozemku, vše na ploše 39 m2. O umístění stavby a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě požádalo město Rožnov p.R. výše uvedeného vlastníka pozemku. 
Vodovodní řad povede přes výše uvedený pozemek v délce 13,1m. Celková plocha, kde bude zřízena 
služebnost, činí včetně ochranného pásma a vodoměrné šachty 39m2. Služebnost stavby bude 
zřízena úplatně za cenu 5.000,- Kč vč. DPH. 
 

Usnesení č. 22/II: 
Zastupitelstvo města  schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na 
stavbu "Rožnov pod Radhoštěm - VDJ Písečný, Dolní paseky - propojení vodovodů - 
vodoměrná šachta" mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00304271, jako 
oprávněným a paní L.G., bytem Maroldova 2996/12, 702 00 Ostrava jako povinným, dle 
důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat. 
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Hlasování o usnesení č. 22/II: 

Pro:         20                      Proti:                     0 Zdržel se:           0 Nehlasoval:           0 
       
 Usnesení bylo přijato. 

 
11.1.  Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města Rožnova 

pod Radhoštěm. 
Přednášející: Ing. Martinák 
Vyplácení odměn členům zastupitelstev města řeší § 77 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů: 
(1) Odměna se uvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje ode dne, kdy byl zvolen nebo 
jmenován do funkce, za kterou odměna náleží. 
(2) Odměna se neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje ode dne, který stanoví 
zastupitelstvo obce. 
(3) V případě souběhu výkonu několika funkcí  
a) náleží uvolněnému členovi zastupitelstva obce měsíční odměna podle funkce, za kterou se 
poskytuje nejvyšší odměna, 
b) lze neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnout měsíční odměnu až do výše souhrnu 
odměn za jednotlivé funkce. 
 
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších 
změn a doplňků, upravuje měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstev obcí s 
počtem obyvatel nad 10000 do 20000 takto: 
 
Název funkce Kč 
člen zastupitelstva města            460 
příplatek podle počtu obyvatel            360 
člen zastupitelstva města celkem 820 
člen rady města                            1990 
předseda výboru zastupitelstva města 1650 
předseda komise rady města             1650 
člen výboru zastupitelstva města 1300 
člen komise rady města                         1300 
 

Usnesení č. 23/II: 
Zastupitelstvo města  stanoví s účinností od 1. ledna  2015 výši měsíčních odměn 
neuvolněným členům zastupitelstva města takto: 
 1. za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva bez další funkce ve výši 820,- 
Kč, tj. za výkon funkce neuvolněného člena  zastupitelstva 460,- Kč a příplatek podle 
počtu obyvatel 360,- Kč, 
 2. za výkon funkce člena rady města ve výši 1.990,- Kč, 
3. za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva města nebo komise rady města ve 
výši 1.650,- Kč, 
 4. za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města nebo komise rady města ve výši 
1.300,- Kč, 
 5. Při souběhu několika funkcí náleží neuvolněnému členu  zastupitelstva města 
měsíční odměna ve výši podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna a k 
tomu se připočítá odměna člena zastupitelstva města v částce 820,- Kč. 
 6. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna 
neuvolněnému členu zastupitelstva náležet ode dne následujícího po dni, kdy složil 
slib. 
 7. V případě změny v obsazení jednotlivých funkcích, tj. v případě nového zvolení 
(neuvolněného místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena 
komise) bude odměna náležet ode dne následujícího po dni zvolení do této funkce. 
Současně se ukládá městskému úřadu provést odpovídající změnu ve výplatách 
odměn. 
 
Hlasování o usnesení č. 23/II: 

Pro:         20                      Proti:                     0 Zdržel se:           0 Nehlasoval:           0 
   Usnesení bylo přijato. 
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11.2.  Volba finančního výboru 
Přednášející: Ing. Martinák 
Dle § 117 odst. 2 zákona o obcích zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. 
Počet členů výboru je vždy lichý. Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy 
nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a 
účetní práce na obecním úřadu. 
Dle § 117 odst. 4 zákona o obcích je předsedou výboru vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li 
o předsedu osadního výboru. 
Volební strany  v Rožnově pod Radhoštěm navrhly (nominovaly) na výkon funkce předsedy a členů 
finančního výboru tyto osoby: 
 
Předseda: 
Vít Matějka     Zdravý rožnov 

 

Členové: 

Vojtěch Bajer                Zdravý Rožnov 

Jiří Pavlica     ANO 2011 

Magda Krejčí     KSČM 

Markéta Blinková    ODS 

Václav Mikušek                 KDU-ČSL 

Petr Malík     Nezávislí Rožnováci 

David Zapletal                 STAN 

Martin Houška                  ČSSD 

   
Diskuse: 
Ing. Hanáček   – v dává PROTINÁVRH , aby předsedou finančního výboru byl RNDr. 
Mikušek. 
 
Hlasování o PROTINÁVRHU Ing. Hanáčka: 
Zastupitelstvo města  zřizuje finanční výbor a s účinností ode dne 17.12.2014 volí do funkce 

předsedy finančního výboru pana RNDr. Václava Mikuška a do funkce člena finančního 
výboru: 

   pana Vojtěcha Bajera  
   pana Jiřího Pavlicu   
   paní Magdu Krejčí   
  paní Markétu Blinkovou 
   pana Víta Matějku 
   pana Petra Malíka 
   pana Davida Zapletala 
   pana Martina Houšku 
 
 
Hlasování o protinávrhu: 

Pro:         7                      Proti:                     10 Zdržel se:           3 Nehlasoval:           0 
       
 Protinávrh nebyl přijat. 
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Usnesení č. 24/II: 
Zastupitelstvo města  zřizuje finanční výbor a s účinností ode dne 17.12.2014 volí do 
funkce předsedy finančního výboru pana Víta Matějku a do funkce člena finančního 
výboru: 
   pana Vojtěcha Bajera  
   pana Jiřího Pavlicu   
   paní Magdu Krejčí   
  paní Markétu Blinkovou 
   pana Václava Mikuška 
   pana Petra Malíka 
   pana Davida Zapletala 
   pana Martina Houšku 
 
 
Hlasování o usnesení č. 24/II: 

Pro:         14                      Proti:                     1 Zdržel se:           5 Nehlasoval:           0 
   Usnesení bylo přijato. 
 
 
11.3.  Volba Kontrolního výboru 
Přednášející: Ing. Martinák 
Dle § 117 odst. 2 zákona o obcích zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. 
Počet členů výboru je vždy lichý. Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy 
nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a 
účetní práce na obecním úřadu. 
Dle § 117 odst. 4 zákona o obcích je předsedou výboru vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li 
o předsedu osadního výboru. 
Volební strany  v Rožnově pod Radhoštěm navrhly (nominovaly) na výkon funkce předsedy a 
členův Rožnově pod Radhoštěm navrhly (nominovaly) na výkon funkce předsedy a členů kontrolního 
výboru tyto osoby: 
 
Předseda: 
Libor Zavadil                  ČSSD 

 

Členové: 

Alois Vychodil                 ODS 

Jaromír Koryčanský    KDU-ČSL 

Jiří Melcher     ANO 2011 

Petr Polášek     KSČM 

Ivan Lukáš     Zdravý Rožnov 

Karol Cáb     Nezávislí Rožnováci 

Miroslav Macek                 ANO 2011 

Martin Baratka                  STAN 

 

 

Diskuse: 
RNDr. Mikušek   –  dává POZMĚŇOVACÍ NÁVRH:  změnu členů místo pana Koryčanského 
bude členkou Kontrolního výboru paní Danuška Grygarová 
 

Usnesení č. 25/II: 
Zastupitelstvo města  zřizuje kontrolní výbor zastupitelstva města a s  účinností od 
17.12.2014 volí do funkce předsedy kontrolního výboru 
   pana Libora Zavadila a do funkce člena kontrolního 
   pana Aloise Vychodila 
   paní Danušku Grygarovou 
   pana Jiřího Melchera 
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   pana Petra Poláška 
   pana Ivana Lukáše 
   pana Karola Cába 
   pana Miroslava Macka 
   pana Martina Baratku 
 
 
Hlasování o usnesení č. 24/II: 

Pro:         18                      Proti:                     0 Zdržel se:           1 Nehlasoval:           1 
   Usnesení bylo přijato. 
 
 
11.4.  Delegování zástupce města Rožnov pod Radhoštěm a náhradníků na 

valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 
1106, Vsetín, IČO 47674652. 

Přednášející: Ing. Martinák 
1. Město Rožnov pod Radhoštěm má z titulu vlastnictví akcií společnosti Vodovody a kanalizace 

Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín, IČO 47674652 právo na účast a rozhodování na valných 
hromadách této společnosti.  
Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, je zastupitelstvu obce vyhrazeno právo delegovat zástupce na valnou hromadu 
obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast.  
Navrhujeme zastupitelstvu města, aby pověřilo zastupováním města Rožnova pod Radhoštěm na 
této valné hromadě Ing. Radima Holiše a pro případ, že se Ing. Holiš nebude moci některé 
z valných hromad společnosti VaK Vsetín, a.s. zúčastnit, navrhujeme jako prvního náhradníka 
místostarostku města paní Mgr. Kristýnu Kosovou a jako druhého náhradníka místostarostu města 
pana Ing. Jana Kučeru. 

 
2. Členové představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. jsou voleni valnou 

hromadou na období čtyř let. Představenstvo společnosti má 7 členů. Poklesne-li počet členů 
představenstva, nikoli však pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradního člena do 
příštího zasedání valné hromady. Členem představenstva společnosti VaK Vsetín, a.s. je nyní Bc. 
Markéta Blinková. 

 
3. Členové dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  jsou voleni valnou 

hromadou na období čtyř let. Dozorčí rada společnosti má šest členů a nejpozději od 1.7.2015 
poklesne počet členů dozorčí rady na pět. Poklesne-li počet členů dozorčí rady, nikoli však pod 
polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. 
Předsedou  dozorčí rady společnosti VaK Vsetín, a.s. je nyní RNDr. Václav Mikušek. 

 

Usnesení č. 26/II: 
Zastupitelstvo města  deleguje na všechny valné hromady společnosti Vodovody a 
kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín, IČO 47674652, konané v období od 
prosince 2014 do listopadu 2018 jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm 
starostu města Ing. Radima Holiše, nar. 12.8.1975,  bytem Na Drahách 1132, Rožnov 
pod Radhoštěm. V případě, že se pan Ing. Radim Holiš nebude moci některé z valných 
hromad společnosti zúčastnit, jako prvního náhradníka deleguje místostarostku města 
paní Mgr. Kristýnu Kosovou, nar. 21.9.1983, bytem Chodská 1259, Rožnov pod 
Radhoštěm a jako druhého náhradníka místostarostu města pana Ing. Jana Kučeru, 
nar. 28.11.1981, bytem Kulturní 1754, Rožnov pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města 
pověřuje delegovanou osobu hlasováním a výkonem práv města Rožnova pod 
Radhoštěm jako akcionáře, přičemž ponechává na zvážení delegované osoby, jak 
bude na valné hromadě hlasovat; podmínkou je přitom neoslabení postavení města 
Rožnov pod Radhoštěm jako akcionáře a hospodárné fungování společnosti a jejich 
orgánů. Delegované osobě se ukládá, aby na nejbližším zasedání zastupitelstva města 
Rožnov pod Radhoštěm po konání valné hromady informovala o rozhodnutích 
přijatých valnou hromadou. 
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Hlasování o usnesení č. 26/II: 

Pro:         19                      Proti:                     0 Zdržel se:           0 Nehlasoval:           1 
   Usnesení bylo přijato. 
 
 
11.5.  Delegování  zástupce města Rožnov pod Radhoštěm a náhradníků na 

valné hromady společnosti TV Beskyd s.r.o., Dolní náměstí 1356, Vsetín, 
IČO 25844334 

Přednášející: Ing. Martinák 
Město Rožnov pod Radhoštěm je společníkem společnosti TV Beskyd s.r.o., Dolní náměstí 1356, 
Vsetín, IČO 25844334 s obchodním podílem 25% a má právo účasti a rozhodování na valných 
hromadách této společnosti.  
Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, je zastupitelstvu obce vyhrazeno právo delegovat zástupce na valnou hromadu obchodních 
společností, v nichž má obec majetkovou účast.  
Navrhujeme zastupitelstvu města, aby pověřilo zastupováním města Rožnova pod Radhoštěm na této 
valné hromadě Ing. Jana Kučeru a pro případ, že se Ing. Kučera nebude moci některé z valných 
hromad společnosti TV Beskyd s.r.o. zúčastnit, navrhujeme jako prvního náhradníka starostu města 
Ing. Radima Holiše a jako druhého náhradníka místostarostku města paní Mgr. Kristýnu Kosovou.  
Členové dozorčí rady společnosti TV Beskyd s.r.o., IČO 25844334 jsou jmenováni a odvoláváni 
valnou hromadou společnosti. Dozorčí rada společnosti má 4 členy; každý ze společníků navrhuje 
jednoho člena dozorčí rady. Jedním ze členů dozorčí rady společnosti TV Beskyd s.r.o. je dosud Bc. 
Markéta Blinková. 
 
 

Usnesení č. 27/II: 
Zastupitelstvo města  deleguje na všechny valné hromady společnosti TV Beskyd 
s.r.o., Dolní náměstí 1356, Vsetín, IČO 25844334, konané v období od prosince 2014 do 
listopadu 2018 jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm místostarostu města Ing. 
Jana Kučeru, nar. 28.11.1981, bytem Kulturní 1754, Rožnov pod Radhoštěm. V případě, 
že se pan Ing. Jan Kučera nebude moci některé z valných hromad společnosti 
zúčastnit, jako prvního náhradníka deleguje starostu města Ing. Radima Holiše, nar. 
12.8.1975, bytem Na Drahách 1132, Rožnov pod Radhoštěm a jako druhého 
náhradníka místostarostku města paní Mgr. Kristýnu Kosovou, nar. 21.9.1983, bytem 
Chodská 1259, Rožnov pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města pověřuje delegovanou 
osobu hlasováním a výkonem práv města Rožnova pod Radhoštěm jako společníka, 
přičemž ponechává na zvážení delegované osoby, jak bude na valné hromadě 
hlasovat; podmínkou je přitom neoslabení postavení města Rožnov pod Radhoštěm 
jako společníka a hospodárné fungování společnosti a jejich orgánů. Delegované 
osobě se ukládá, aby na nejbližším zasedání zastupitelstva města Rožnov pod 
Radhoštěm po konání valné hromady informovala o rozhodnutích přijatých valnou 
hromadou. 
 
Hlasování o usnesení č. 27/II: 

Pro:         19                      Proti:                     0 Zdržel se:           0 Nehlasoval:           1 
   Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
11.6.  Zmocnění zástupců města Rožnov pod Radhoštěm na valné hromady 

Sdružení Mikroregion Rožnovsko, Masarykovo nám. 128, Rožnov pod 
Radhoštěm, IČO 702 38 642. Navržení zástupce města Rožnov pod 
Radhoštěm do Rady mikroregionu Sdružení Mikroregion Rožnovsko 

Přednášející: Ing. Martinák 
Město Rožnov pod Radhoštěm je členem Sdružení Mikroregion Rožnovsko, se sídlem Masarykovo 
náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 702 38 642. V souladu s čl. X odst. 2 stanov výše 
uvedeného Sdružení ze dne 21.10.2002 se valná hromada, jako nejvyšší orgán Sdružení, „skládá ze 
všech členů Sdružení zastupovaných starosty nebo jejich zmocněnci“. K zastupování města na 



 26 

valných hromadách Sdružení je tak v souladu s tímto ustanovením oprávněn starosta. Nemůže-li být 
starosta na jednání valné hromady přítomen, může zmocnit třetí osobu.  
V souladu s tímto ustanovením navrhujeme, aby v případě, že se starosta, pan Ing. Radim Holiš, 
nebude moci některé z valných hromad Sdružení zúčastnit, byla jako první náhradník k účasti na 
valné hromadě zmocněna místostarostka města, paní Mgr. Kristýna Kosová a jako druhý náhradník 
místostarosta města, pan Ing. Jan Kučera.  
Současně navrhujeme, aby osoba, která se za město valné hromady zúčastní, byla povinna za 
účelem informování členů zastupitelstva o rozhodnutích přijatých na valné hromadě informovat na 
nejbližším zasedání zastupitelstva. 
Statutárním orgánem Sdružení Mikroregion Rožnovsko je Rada Mikroregionu. Skládá se ze tří členů 
volených valnou hromadou Sdružení na dobu 4 let. Navrhujeme, aby jako člen Rady mikroregionu byl 
za město Rožnov pod Radhoštěm nominován Ing. Radim Holiš.  

 

Usnesení č. 28/II: 
Zastupitelstvo města  1.bere na vědomí, že osobou oprávněnou k zastupování města 
Rožnov pod Radhoštěm na valných hromadách Sdružení Mikroregion Rožnovsko, se 
sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70238642, je v 
souladu s platnými stanovami Sdružení starosta města Ing. Radim Holiš. V případě, že 
se pan Ing. Radim Holiš nebude moci některé z valných hromad Sdružení zúčastnit, 
zmocňuje pro období od prosince 2014 do listopadu 2018 jako prvního náhradníka 
místostarostku města paní Mgr. Kristýnu Kosovou, nar. 21.9.1983, bytem Chodská 
1259, Rožnov pod Radhoštěm a jako druhého náhradníka místostarostu města pana 
Ing. Jana Kučeru, nar. 28.11.1981, bytem Kulturní 1754, Rožnov pod Radhoštěm. 
Starostovi i zmocněným osobám se ukládá, aby na nejbližším zasedání zastupitelstva 
města Rožnov pod Radhoštěm po konání valné hromady informovali o rozhodnutích 
přijatých valnou hromadou. 
       2.navrhuje jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm do Rady mikroregionu 
Sdružení Mikroregion Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov 
pod Radhoštěm, IČO 702 38 642, starostu města Ing. Radima Holiše. 
 
Hlasování o usnesení č. 28/II: 

Pro:         20                      Proti:                     0 Zdržel se:           0 Nehlasoval:           0 
   Usnesení bylo přijato. 
 
11.7.  Zmocnění  zástupců města Rožnov pod Radhoštěm na valné hromady 

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, Svárov 1080, Vsetín, IČO 702 38 
880. Navržení zástupce města Rožnov pod Radhoštěm do Rady 
mikroregionu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko. 

Přednášející: Ing. Martinák 
1) bere na vědomí, že osobou oprávněnou k zastupování města Rožnov pod Radhoštěm na valných 
hromadách Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČO 
70238880, je v souladu s platnými stanovami Sdružení starosta města Ing. Radim Holiš. V případě, že 
se pan Ing. Radim Holiš nebude moci některé z valných hromad Sdružení zúčastnit, zmocňuje pro 
období od prosince 2014 do listopadu 2018 jako prvního náhradníka místostarostku města paní Mgr. 
Kristýnu Kosovou, nar. 21.9.1983, bytem Chodská 1259, Rožnov pod Radhoštěm a jako druhého 
náhradníka místostarostu města pana Ing. Jana Kučeru, nar. 28.11.1981, bytem Kulturní 1754, 
Rožnov pod Radhoštěm. Starostovi i zmocněným osobám se ukládá, aby na nejbližším zasedání 
zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm po konání valné hromady informovali o rozhodnutích 
přijatých valnou hromadou. 
2.navrhuje jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm do Rady  mikroregionu Sdružení obcí 
Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČO 70238880, starostu města Ing. 
Radima Holiše. 
 

 
Usnesení č. 29/II: 
Zastupitelstvo města  1.bere na vědomí, že osobou oprávněnou k zastupování města 
Rožnov pod Radhoštěm na valných hromadách Sdružení obcí Mikroregionu 
Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČO 70238880, je v souladu s 
platnými stanovami Sdružení starosta města Ing. Radim Holiš. V případě, že se pan 
Ing. Radim Holiš nebude moci některé z valných hromad Sdružení zúčastnit, zmocňuje 
pro období od prosince 2014 do listopadu 2018 jako prvního náhradníka 
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místostarostku města paní Mgr. Kristýnu Kosovou, nar. 21.9.1983, bytem Chodská 
1259, Rožnov pod Radhoštěm a jako druhého náhradníka místostarostu města pana 
Ing. Jana Kučeru, nar. 28.11.1981, bytem Kulturní 1754, Rožnov pod Radhoštěm. 
Starostovi i zmocněným osobám se ukládá, aby na nejbližším zasedání zastupitelstva 
města Rožnov pod Radhoštěm po konání valné hromady informovali o rozhodnutích 
přijatých valnou hromadou. 
2.navrhuje jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm do Rady  mikroregionu 
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČO 
70238880, starostu města Ing. Radima Holiše. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 29/II: 

Pro:         20                      Proti:                     0 Zdržel se:           0 Nehlasoval:           0 
   Usnesení bylo přijato. 
 
11.8.  Zmocnění   zástupce města Rožnov pod Radhoštěm na valné hromady 

Místní akční skupiny Rožnovsko, Zašová 36, Obecní úřad, IČO 270 34 925 
Přednášející: Ing. Martinák 
Město Rožnov pod Radhoštěm je na základě usnesení Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm 
č. 15/XII ze dne 11/9/2012 s účinností od 1/10/2012 členem Místní akční skupiny Rožnovsko, se 
sídlem Zašová 36, Obecní úřad, IČO 270 34 925 (s účinností od 1/1/2014 právní forma spolek, dříve 
občanské sdružení).  
Jak vyplývá z čl. VI odst. 3 stanov Místní akční skupiny Rožnovsko ve znění ze dne 6.6.2008, 
zastupuje právnickou osobu „osoba, která je buď statutárním zástupcem nebo je pověřena plnou 
mocí“. 
V souladu s tímto ustanovením navrhujeme, aby k zastupování města Rožnov pod Radhoštěm na 
všech valných hromadách Místní akční skupiny Rožnovsko v období od prosince 2014 do listopadu 
2018 byl zmocněn místostarosta města pan Ing. Jan Kučera.  
Zároveň navrhujeme, aby Ing. Jan Kučera, jako osoba zmocněná k účasti na valných hromadách, byl 
povinen za účelem informování členů zastupitelstva o rozhodnutích přijatých na valné hromadě 
informovat na nejbližším zasedání zastupitelstva. 
V současné době je město Rožnov pod Radhoštěm v Místní akční skupině Rožnovsko zastupováno 
panem RNDr. Václavem Mikuškem (viz Usnesení č. 24/XV ze dne 5/3/2013). Vzhledem k navrhované 
změně je nutné platnost tohoto zmocnění ukončit.  

 
Usnesení č. 30/II: 
Zastupitelstvo města  zmocňuje na všechny valné hromady spolku Místní akční 
skupina Rožnovsko, se sídlem Zašová 36, Obecní úřad, IČO 270 34 925, konané v 
období od prosince 2014 do listopadu 2018 jako zástupce města Rožnov pod 
Radhoštěm místostarostu města pana Ing. Jana Kučeru, nar. 28.11.1981, bytem 
Kulturní 1754, Rožnov pod Radhoštěm. Zmocněné osobě se ukládá, aby na nejbližším 
zasedání zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm po konání valné hromady 
informovala o rozhodnutích přijatých valnou hromadou. Toto zmocnění ruší a v plném 
rozsahu nahrazuje zmocnění udělené na základě usnesení Zastupitelstva města 
Rožnov pod Radhoštěm č. 24/XV ze dne 5.3.2013 k zastupování města Rožnov pod 
Radhoštěm v Místní akční skupině Rožnovsko panu RNDr. Václavu Mikuškovi. 
 
Hlasování o usnesení č. 30/II: 

Pro:         19                      Proti:                     0 Zdržel se:           1 Nehlasoval:           0 
   Usnesení bylo přijato. 
 
 
11.9. Zřízení osadního výboru v lokalitě Bučiska a zvolení jeho předsedy a 

členů 
Přednášející: Ing. Martinák 

Dne 9.12.2014 byla Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm doručena žádost o zřízení 
osadního výboru Bučiska. Obyvatelé  této části města chtějí ve spolupráci s městem účinně řešit 
záležitosti, které se této lokality týkají a vedou ke zlepšení kvality života jejich občanů.  S tímto 
záměrem byl sestaven návrh  na obsazení osadního výboru. Navrhovaní členové jsou: předseda 
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výboru Ing. Mojmír Mičola, členové výboru  - Mgr. Jaromír Konečný, MUDr. Šárka Šmajstrlová. Všichni 
jsou přihlášeni k trvalému bydlišti v té části obce, kde má být osadní výbor zřízen.  

Pozn. Oprávnění osadního výboru jsou vedena v § 121, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném 
znění.: 

(1) Osadní výbor je oprávněn 

a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a 
rozpočtu obce, 

b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se 
týkají části obce, 

c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému 
pobytu v části obce, orgánům obce. 

(2) Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být 
uděleno. 

 

 
Usnesení č. 31/II: 
Zastupitelstvo města  zřizuje osadní výbor v části města Rožnov pod Radhoštěm 
BUČISKA. Počet členů výboru je 3. S účinností od 17.12.2014 volí do funkce člena 
tohoto osadního výboru pana Mgr. Jaromíra Konečného, paní MUDr. Šárku 
Šmajstrlovou a pana Ing. Mojmíra Mičolu a do funkce předsedy tohoto výboru pana 
Ing. Mojmíra Mičolu. 
 
Hlasování o usnesení č. 31/II: 

Pro:         20                      Proti:                     0 Zdržel se:           0 Nehlasoval:           0 
   
 Usnesení bylo přijato. 
 
 
11.10. Zřízení osadního výboru v lokalitě Hážovice a zvolení jeho předsedy a 

členů 
Přednášející: Ing. Martinák 
Dne 9.12.2014 byla Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm doručena žádost o zřízení 
osadního výboru Hážovice. Obyvatelé  této části města chtějí i nadále pomáhat zastupitelstvu města, 
radě města a jednotlivým výborům se zprostředkováním informací a záležitostí, týkajících se dané 
části obce. Zároveň chtějí mít možnost vyjadřovat se k rozpočtu města a k projednávaným návrhům, 
které se týkají lokality Hážovic. 
Navrhovaní členové jsou: Petr Bělunek, Pavel Bolek,  Karel Fiurášek, Ing. Josef Halamík, Ing. Jiří 
Konvičný, Stanislav Slovák, Ing. Jan Ulrych, Petr  Vlček, Milan Antalík, Josef Mikunda. Předsedou byl 
navržen Ing. Petr Kulišťák. Všichni jsou přihlášeni k trvalému bydlišti v té části obce, kde má být 
osadní výbor zřízen.  

Pozn. Oprávnění osadního výboru jsou vedena v § 121 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění: 

(1) Osadní výbor je oprávněn 

a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a 
rozpočtu obce, 

b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se 
týkají části obce, 

c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému 
pobytu v části obce, orgánům obce. 

(2) Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být 
uděleno. 

 

Usnesení č. 32/II: 
Zastupitelstvo města  zřizuje osadní výbor v části města Rožnov pod Radhoštěm 
HÁŽOVICE. Počet členů výboru je 11. S účinností od 17.12.2014 volí do funkce člena 
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tohoto osadního výboru Ing. Petra Kulišťáka Petra Bělunka, Pavla Bolka, Karla 
Fiuráška, Ing. Josefa Halamíka, Ing. Jiřího Konvičného, Stanislava Slováka, Ing. Jana 
Ulrycha, Petra  Vlčka, Milana Antalíka, Josefa Mikundu  a do funkce předsedy tohoto 
výboru  Ing. Petra Kulišťáka. 
 
Hlasování o usnesení č. 32/II: 

Pro:         19                      Proti:                     0 Zdržel se:           1 Nehlasoval:           0 
   
 Usnesení bylo přijato. 
 
11.11. Zřízení osadního výboru v lokalitě Horní Paseky a zvolení jeho předsedy 

a členů 
Přednášející: Ing. Martinák 
Dne 8.12.2014 byla Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm doručena žádost o zřízení 
osadního výboru Horní Paseky. Obyvatelé této lokality  si vytyčili  tyto hlavní úkoly pro volební období 
2014-2018, na kterých by se chtěli ve spolupráci s městem podílet: 
1.      Kanalizace - čistění cest před víkendem, dokončení, přípojky k domům, uvedení komunikací do 

původního stavu, případně rozšíření projektu na další ulice HP (zvážení možnosti lokálních 
čističek pro více domů) 

2.       Vodovod - dokončit během volebního období 
3.       Plyn - někteří občané vyjádřili zájem, zjistit možnosti 
4.     Doprava - posunutí značky obec až za ulici Pod Kyčerou + 70 km/h od zastávky Pod Pindulí + 

další bezpečnostně dopravní prvky 
5.    Řešení objektu "Rudý říjen" - stížnosti od občanů - zabezpečení proti vniknutí, sečení trávy, 

vysekání náletu 
6.       Ochrana ovzduší - problém lokálních topenišť 
7.       Kulturně sportovní aktivity 
8.       Zabezpečení chodu školky 
 
Navrhovaní členové jsou: Bohumila Kramolišová,  Vlastimil Frydrych, Jakub Ondrušek, Petr Ondryáš. 
Předsedou byl navržen Ing. Jiří Pavlica. Všichni jsou přihlášeni k trvalému bydlišti v té části obce, kde 
má být osadní výbor zřízen.  

Pozn. Oprávnění osadního výboru jsou vedena v § 121, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném 
znění: 

(1) Osadní výbor je oprávněn 

a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a 
rozpočtu obce, 

b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se 
týkají části obce, 

c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému 
pobytu v části obce, orgánům obce. 

(2) Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být 
uděleno. 

 
Usnesení č. 33/II: 
Zastupitelstvo města  zřizuje osadní výbor v části města Rožnov pod radhoštěm Horní 
Paseky. Počet členů výboru je 5. S účinností od 17.12.2014 volí do funkce člena tohoto 
osadního výboru Ing. Jiřího Pavlicu, Bohumilu Kramolišovou,  Vlastimila Frydrycha, 
Jakuba Ondruška, Petra Ondryáše a do funkce předsedy tohoto výboru  Ing. Jiřího 
Pavlicu 
 
Hlasování o usnesení č. 33/II: 

Pro:         20                      Proti:                     0 Zdržel se:           0 Nehlasoval:           0 
   
 Usnesení bylo přijato. 
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11.12. Zřízení osadního výboru v lokalitě Jižní město a zvolení jeho předsedy a 

členů 
Přednášející: Ing. Martinák 
Dne 8.12.2014 byla Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm doručena žádost o zřízení 
osadního výboru Jižní město. Obyvatelé  této části města chtějí využít možnosti participovat, jako 
občané v širší míře na veřejné moci a podílet se na rozvoji této lokality.  
Navrhovanými členovy jsou: Radmila Drozdová, Aneta Valasová, Veronika Valasová, Jan Vomočil.  
Předsedou byl navržen Ing. Vít Matějka. Všichni jsou přihlášeni k trvalému bydlišti v té části obce, kde 
má být osadní výbor zřízen.  

Pozn. Oprávnění osadního výboru jsou vedena v § 121 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění: 

1) Osadní výbor je oprávněn 

a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a 
rozpočtu obce, 

b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se 
týkají části obce, 

c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému 
pobytu v části obce, orgánům obce. 

(2) Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být 
uděleno. 

 

Diskuse: 
Bc. Blinková   –  bylo by vhodné, aby členové tohoto osadního výboru byli doplněni ještě 
dalšími členy, kterých se úzce týká protipovodňová hráz. 
Mgr. Kosová -  měli zájem, aby se osadní výbor rozšířil o další členy, ale nestalo se tak. 
Nemůžeme  k členství nikoho nutit.  
Bc. Blinková - v minulosti tento osadní výbor nepracoval dobře - viz. dopravní značení, 
které s tamními obyvateli nikdo nekonzultoval. 
Ing. Matějka - za osadní výbor - přivítají  vstup nových členů.  

 

Usnesení č. 34/II: 
Zastupitelstvo města  zřizuje osadní výbor v části města Rožnov pod Radhoštěm JIŽNÍ 
MĚSTO, který bude zahrnovat ulice: Tyršovo nábřeží, Meziříčská, Chodská, Revoluční, 
Průkopnická. Počet členů výboru je 5. S účinností od 17.12.2014 volí do funkce člena 
tohoto osadního výboru  Ing. Víta Matějku, Radmilu Drozdovou, Anetu Valasovou, 
Veroniku Valasovou, Jana Vomočila a do funkce předsedy tohoto výboru pana Ing. 
Víta Matějku. 
 
Hlasování o usnesení č. 34/II: 

Pro:         16                      Proti:                     1 Zdržel se:           3 Nehlasoval:           0 
   
 Usnesení bylo přijato. 
 

 

12.   Diskuse, informace, různé 

 

p. Jelínek P. - upozorňuje na parkoviště na ul. Kulturní, kde je oplocení zřejmě majetkem 
města. Toto oplocení využívají různé firmy k vyvěšování reklamních plakátů, které jsou 
poškozené a hyzdí danou lokalitu. Dává ÚKOL k prověření na správu majetku.  
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RNDr. Mikušek - navrhli členy komisí, pak obdrželi informaci, že komise při RM budou 
totožné s grantovými komisemi + 2 členové zastupitelstva. Navrhuje nejdříve se na systému 
dohodnout, pak předložit nové nominace. 
Ing. Kučera - chtěli jsme jen zjednodušit a zefektivnit systém a zfunkčnit práci komisí, tak , 
aby byly odborné. Můžete nominovat členy, vítáme odborníky. Komise bude schvalovat 
Rada města na svém zasedání 23.12.2014.  
Bc. Blinková - komise komunitního plánování má pracovat v režimu v jakém je nastavena. 
Táže se, zda je možné zde nominovat nové členy? Co se týče oblasti sociálních služeb, zde 
nemohou rozhodovat jen poskytovatelé. 
Ing. Hanáček - položil si otázku, proč je tak nízká účast veřejnosti na dnešním jednání. Zjistil 
mimochodem, že hlavní vchod je uzamčen. Táže se tajemníka, zda šlo o úmysl? 
Ing. Martinák - úmysl to určitě nebyl. Vchod zřejmě zamkl někdo z úředníků. 
p. Koryčanský -1) navrhuje zvážit možnost zřízení dopravní komise a z návrhu občanů 
komisi uživatelnosti a rozvoje podnikání. 
2) upozorňuje na odstraněné kontejnery v lokalitě Pod Černou horou. Chataři nyní vozí 
odpad do kontejnerů u Campu, ty jsou přeplněné.  
3) zastupitelé rozhodují o důležitých záležitostech, navrhuje udělat jednodenní výlet a projít 
město a zamyslet se nad prioritami. 
Ing. Holiš - my nyní procházíme majetek města a bylo by to určitě přínosem i pro ostatní 
zastupitele. Technicky to musíme promyslet. 
Co se kontejnerů týče - ten problém je ve více místech města. Problém s kontejnery u 
Hážovky je stejný. Jeden den jsou prázdné, přes noc přeplněné. 
Co se dalších komisí týče - obává se, aby těchto nebylo přespříliš. Pružnější by mohly být 
pracovní skupiny, nad kterými se můžeme zamyslet. 
Ing. Kučera - co se sociální oblasti týče, to je složitá problematika, těžko zde hledat 
odborníky. Proto jsou grantové komise vždy doplněny o 2 zastupitele.  
Bc. Blinková - byla by vhodná také komise pro seniory. V kině na předvolebních hovorech, 
bylo deklarováno, že skupinu tuto budeme brát v potaz, jako radu seniorů. 
p. Jelínek P. - nemá problém, aby Bc. Blinková byla předsedkyní sociální komise. 

  
 
 
13.  ZÁVĚR 
Ukončení je v  17:35 hodin.  
 
V Rožnově pod Radhoštěm     16.12.2014 
 
Předsedající:                         Ing. Radim Holiš        ………………………………………… 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                  
 
                                                         
                                                   
p. Libor Zavadil                         ……………………………………….   
 
 
MVDr. Jana Malcová                           ……………………………………….      
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