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ZÁPIS 

z 3. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm 

konaného dne 13. 12. 2022, od 14:00 hodin v Obřadní místnosti 

Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm 

 

  

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu zasedání.  
 
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení. 
Přítomni: Bc. Markéta Blinková, Jana Dlabajová, Mgr. Martin Drápal, doc. PhDr. Daniel 
Drápala, Ph.D., Mgr. Jan Fiedler, Mgr. Tomáš Gross, Ing. Radim Holiš, Petr Jelínek, Mgr. 
Miroslav Kokinopulos, Jaromír Koryčanský, Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Jan Kučera, MSc., Ing. 
Radúz Mácha, MUDr. Zdeněk Němeček, Ing. Antonín Slovák, Ing. Petr Stolář, Mgr. Rostislav 
Szeruda, Ing. Petr Uličný, Mgr. Aneta Valasová 
Omluveni: Bc. Zdeněk Kypet, Dis, Ing. Jiří Pavlica 
Pracovníci městského úřadu: Mgr. Hana Bočková, Ing. Michaela Hanzl, Ing. Martin 
Hrnčárek, Ing. Marek Moll, Mgr. Lucie Vančurová, Ing. Simona Vojkůvková 
Právník: Mgr. Petra Pšenicová 
Tajemník: Ing. Lenka Pavelková 
Zapisovatel: Blanka Sapíková 
Ověřovatelé: MUDr. Zdeněk Němeček, Ing. Radúz Mácha 
Návrhová komise: Mgr. Martin Drápal, Jana Dlabajová 
 
Úvodní text: 
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta města (dále jen předsedající) ve 14:00 hod. Celé 
jednání zastupitelstva je jako vždy vysíláno živě v rámci kabelových rozvodů společnosti TKR 
Jašek a TKR město, 4M a na webových stránkách společnosti TV Beskyd. 
  
Program jednání: 
A) Procesní body 
1 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise  
2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města  
B) Útvar tajemníka 
3 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů  
4 - Zpráva o činnosti rady města  
5 - Informace o investičních akcích Kulturní centrum a Přístavba městské knihovny  
C) Odbor kanceláře starosty 
6 - Schválení návrhu odměn členům a předsedům komisí a výborů, kteří nejsou současně 
členy zastupitelstva města, za období od 1.1.2022 do konce funkčního období  
7 - Volba členů Strategického výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm  
8 - Volba dalších členů kontrolního výboru  
9 - Aktualizace Zásad pro poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, 
členům výborů zastupitelstva města, komisí rady města a zvláštních orgánů  
D) Odbor finanční 
10 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 13  
11 - Schválení dotací z programu na revitalizaci bytových domů  
12 - Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o investičním úvěru s ČSOB  
13 - Projednání a schválení návrhu rozpočtu města na rok 2023  
14 - Projednání a schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí služeb obecného 
hospodářského zájmu a smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu společnosti KRYTÝ 
BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. pro rok 2023  
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15 - Projednání a schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb obecného 
hospodářského zájmu - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje  
E) Odbor školství a kultury 
16 - Individuální dotace 2022 III. kolo  
F) Odbor správy majetku 
17 - Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej lesního pozemku p. č. 602/1 a části 
pozemku p. č. 600 v k.ú. Dolní Bečva a výkup pozemku p.č. 788/2 v k.ú. Hážovice.  
18 - Prodej pozemků města p. č. 2300/12, p. č. 2300/13, p. č. 2300/14, p. č. 2300/15, p. č. 
2300/16 a p. č. 2767/54 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm - Dolní Paseky ulice V Mokrém  
G) Různé 
19 - Informace, podněty  
 
A) Procesní body 
1 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise - 
předkládá: Ing. Jan Kučera, MSc.   
Důvodová zpráva: 
Předmětem tohoto podání je jmenování zapisovatele zasedání a určení dvou ověřovatelů 
zápisu a tří členů návrhové komise. 
 
Zapisovatele zasedání jmenuje v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Rožnov pod 
Radhoštěm (dále jen "Jednací řád") předsedající přímo na zasedání zastupitelstva. O 
zapisovateli se nehlasuje. Jméno zapisovatele se uvede v zápise ze zasedání zastupitelstva.  
  
Určení ověřovatelů zápisu vyplývá z § 95 zákona o obcích, který stanoví, že o průběhu 
zasedání zastupitelstva města je pořizován zápis, který podepisuje starosta nebo 
místostarostové a určení ověřovatelé. Ověřovatele navrhuje v souladu s Jednacím řádem 
předsedající přímo na zasedání zastupitelstva města a zastupitelé o jejich určení hlasují - viz 
návrh usnesení č. 1, který bude doplněn přímo na zasedání zastupitelstva.  
 
Určení tří členů návrhové komise stanoví Jednací řád. Členy návrhové komise navrhuje 
předsedající přímo na zasedání zastupitelstva města a zastupitelé o jejich určení hlasují - viz 
návrh usnesení č. 2, který bude doplněn přímo na zasedání zastupitelstva. Určení členové 
návrhové komise si zvolí předsedu. 
 
usnesení č. 1/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako ověřovatele zápisu tohoto zasedání 
zastupitele  
pana MUDr.Zdeňka Němečka a pana Ing. Radůze Máchu. 
 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (Z. Němeček), Nehlasovalo: 0  
 
usnesení č. 2/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto 
zasedání zastupitele  
Mgr.Martina Drápala 
Mgr.Anetu Valasovou 
Ing.Petra Stoláře 
 
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 2 (M. Drápal, P. Stolář), Nehlasovalo: 0  
 
2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města - předkládá: Ing. Jan Kučera, 
MSc.   
Důvodová zpráva: 
Přílohou tohoto bodu je návrh programu zasedání zastupitelstva města (pozvánka) ve znění, 
ve kterém byl v souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích vyvěšen na úřední desku MěÚ.  
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Před schválením navrženého programu vyzve předsedající zastupitele k podání návrhu na 
doplnění nebo změnu v navrženém programu. Zastupitel má právo navrhnout doplnění 
programu o nový bod, navrhnout stažení bodu či navrhnout přesunutí pořadí bodů. O 
jednotlivých návrzích se hlasuje bez rozpravy v pořadí v jakém byly podány. Pokud podá návrh 
na stažení bodu předkladatel bodu, o stažení se nehlasuje. Informace o stažení bodu 
předkladatelem se uvede v zápise.  
 
Nakonec se hlasuje o programu jako celku. 
 
Pokud nebyly na výzvu předsedajícího podány žádné návrhy na doplnění či jinou změnu 
programu, hlasuje se o návrhu usnesení uvedeném jako prvním v pořadí: "Zastupitelstvo 
města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva města dle 
předložené pozvánky."  
 
Pokud byly na výzvu předkladatele podány a přijaty návrhy na doplnění či jinou změnu 
programu, nebo předkladatel stáhl svůj bod, hlasuje se o návrhu usnesení uvedeném jako 
druhém v pořadí: "Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání 
zastupitelstva města dle předložené pozvánky aktualizované na zasedání zastupitelstva 
města".  
 
__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
T. Gross – informuje o jeho pokračujícím pracovním vztahu v rámci národního muzea v 
Rožnově p.R a vyplývající jeho členství v programech mezinárodního folklorního festivalu 
Rožnovské slavnosti a mezinárodního festivalu slovenského folkloru v České republice-
Jánošíkov dukát, které bude také moderovat, nejedná se však ve vazbě na článek 6 a odstavec 
6 jednacího řádu o střet zájmů. Nicméně by chtěl zastupitele o této skutečnosti pracovních 
vztahů informovat. 
__________________________________________________________________________ 
 
usnesení č. 3/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města dle předložené pozvánky. 
 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
 
usnesení č. ../3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města dle předložené pozvánky aktualizované na zasedání zastupitelstva města. 
 
Hlasování: Pro: 0, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 19 (M. Blinková, J. Dlabajová, M. 
Drápal, D. Drápala,, J. Fiedler, T. Gross, R. Holiš, P. Jelínek, M. Kokinopulos, J. Koryčanský, 
K. Kosová, J. Kučera,, R. Mácha, Z. Němeček, A. Slovák, P. Stolář, R. Szeruda, P. Uličný, A. 
Valasová)  
 
B) Útvar tajemníka 
3 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení 
podnětů - předkládá: Ing. Lenka Pavelková   
Důvodová zpráva: 
Smyslem tohoto bodu je poskytnout zastupitelům města souhrnnou informaci tajemníka 
městského úřadu o plnění úkolů uložených městskému úřadu zastupitelstvem města a o 
způsobu vyřízení podnětů z minulého zasedání zastupitelstva města.  
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Seznam úkolů a podnětů společně s komentářem o aktuálním stavu jejich plnění je přílohou 
tohoto podání. 
 
Zastupitelé mají možnost stav plnění úkolů a vyřizování podnětů sledovat i průběžně přímo v 
SW určeném pro přípravu a konání zastupitelstva, do kterého mají zřízený přístup.  
 
4 - Zpráva o činnosti rady města - předkládá: Ing. Lenka Pavelková   
Důvodová zpráva: 
Předmětem tohoto bodu je informovat zastupitele města o činnosti rady města. 
 
Rada města se od posledního řádného zasedání zastupitelstva sešla celkově na 3 zasedáních 
v termínech: 14. 11., 28. 11., 5. 12. 2021 . Celkem bylo projednáno 52 bodů. 
Přijatá usnesení z jednotlivých zasedání jsou zveřejněna na internetových stránkách města, 
nebo na sdíleném disku (Google). Zde jsou také uloženy podkladové materiály týkající se 
jednotlivých zasedání rady města. 
 
__________________________________________________________________________ 
Diskuze: 
R. Máchá – žádá, aby podkladové materiály do Rady města, byly jako v minulosti přístupné 
pro zastupitele. 
L. Pavelková – sděluje, že ty materiály tam byly, ale v důsledku zmatečného číslování nebyly 
tak dobře k nalezení v důsledku řazení. 
K. Kosová – se dotazuje na 4. jednání Rady města, kde se projednávalo dopravní zatížení na 
ul. Meziříčská, další dotaz má na vytíženost v mateřských školkách. 
J. Kučera – informuje, že v rámci ul. Meziříčská je několik variant a bylo domluveno, že se na 
lednovou Radu nachystá návrh zadání k posouzení. Na druhý dotaz odpovídá, že kapacita 
mateřských škol v téhle fázi je dostačují, ale demografická křivka ukazuje, že v horizontu 
příštích let, se dostaneme na hranu kapacit. Zájem je zvyšovat kvalitu ve vzdělávání 
snižováním počtu dětí ve třídě, tímto bude plánováno dobudování dalších tříd v mateřských 
školkách. Dále se ověřují finanční prostředky z Evropské unie na dobudování těchto kapacit. 
R. Holiš – dotazuje se na materiály a programy Rad města, jestli jsou také zveřejňovány, aby 
zastupitelé byli informováni, které body bude Rada projednávat. Tímto by chtěl o tuto možnost 
pro přehlednost požádat. Dále má dotaz na vedení města a p. Slováka, ohledně diskuze, která 
se probírala na minulém zastupitelstvu, při volbě p. Sováka do pozice garanta pro územní 
plánování, kde se p. Slováka dotazovali, zda bydlí v Rožnově a jestli má jeho firma smlouvu s 
městem, na což on odpověděl, že nemá. V návaznosti na toto sdělení p. Holiš, prezentuje 
objednávku za 276 tis. Kč, která byla podepsána dne 18.10.2022 a tímto žádá o vyjádření p. 
Slováka a vedení města, jestli si za svým radním takto stojí. 
A. Slovák – informuje o probíhajících jednáních v rámci územního plánu mezi p. 
Švanderlíkovou a městem. Co se týká diskutované objednávky, tak se jednalo o sněhové 
zachytávače na budově na ul. Letenská a danou věc řešil s odborem správy majetku jeho 
kolega a daná objednávka se podepisovala 17.10.2022, jak bylo tady promítnuto. Smlouvu o 
dílu jako takovou společnost Izolting podepsanou nemá. Sděluje, že s městem, další 
objednávky ani další smlouvy nebude jeho společnost uzavírat.  
R. Holiš – žádá p. Kučeru o vyjádření. 
J. Kučera – sděluje, že za vedení platí to, že s osobu radního a příslušnou společností se v 
budoucnu, již nebudou uzavírat žádné smluvní závazky. 
M. Blinková – doplňuje že ustanovující zastupitelstvo bylo 19.10.2022 a tato smlouva je 
podepsána 17.10.2022 a věří tomu, že to byla poslední smlouva za jeho společnost. Dále chce 
upřesnit informace k územnímu plánu. V lednu budou probíhat jednání úřadu na krajském 
úřadě Zlínského kraje, dále v únoru je plánováno jednání se stavební komisí. Dále budou 
následovat jednání s významnými aktéry participace s veřejností a ve 4 měsíci opět proběhne 
jednání se stavební komisí a bude svolán seminář pro zastupitele. Návrh územního plánu bude 
dodržen. 
T. Gross – odkazuje na datování a podpis smlouvy, dále potvrzuje, že jednoznačně k takovým 
věcem již docházet nebude. 
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J. Koryčanský – chtěl by zareagovat, že o tom nevěděl a do budoucna si to bude hlídat. Dále 
podotýká, že kdyby bydlel jinde než v Rožnově, tak by určitě nekandidoval za Rožnov. 
Z. Němeček – cituje, ze zákona, že kandidát, který získá trvalý pobyt v obci, do jehož 
zastupitelstva kandiduje nejpozději v den voleb, může vykonávat a kandidovat do 
zastupitelstva. Něco jiného je trvalé bydliště, ale na druhou stranu zná spoustu lidí, kteří v 
Rožnově nebydlí a dělají pro město daleko víc. Takže z pohledu zákona je to v pořádku a 
záleží na tom, jak ten člověk pro to město bude a nebude pracovat. 
K. Kosová – informuje, že v etickému kodexu je uvedeno, že „Zastupitel si je vědom, že ke 
splnění této podmínky nestačí být ve městě pouze přihlášen k trvalému pobytu, ale skutečně 
v něm trvale žít“. Proto se na to ptala, jak se k němu vedení města staví. 
J. Kučera – sděluje, že vedení města v téhle fázi nemá důvod navrhnout úpravu etického 
kodexu. Zatím jsme nabyli dojmu, že kultura v tomto zastupitelstvu je na vysoké úrovni, takže 
jsme necítili potřebu to ošetřovat mimo jednací řád. 
M. Blinková – potvrzuje, že v roce 2011 došlo k podpisu etického kodexu, ale ta situace v 
zastupitelstvu byla diametrálně odlišná, se neslučovala se slušným chováním na veřejnosti, 
byli osočováni zastupitelé a napadáni ze šíření nepravd a z korupčního jednání, proto se ten 
etický kodex nastavil tak, aby každý zastupitel byl zodpovědný za své chování.  
__________________________________________________________________________ 
 
 
5 - Informace o investičních akcích Kulturní centrum a Přístavba městské knihovny - 
předkládají: Ing. Lenka Pavelková, Ing. Jan Kučera, MSc.   
Pozn: na návrh Ing. Jana Kučery se bod č. 5 – se rozšiřuje o usnesení „dohoda o narovnání“ 
Důvodová zpráva:  
Mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Navláčil stavební firma 

s.r.o. jako zhotovitelem byla dne 30.3.2022 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o 

dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo s názvem „Kulturní 

centrum v Rožnově pod Radhoštěm, hlavní stavba“. Během dvou měsíců po uzavření smlouvy 

započala mezi objednatelem a zhotovitelem řada neshod, zejména pak ohledně průběhu 

kontrolních dnů, změně podzhotovitele a zhotovitelem tvrzených vad Technické specifikace. 

Objednatel na veškeré Vaše výtky reagoval, s péčí řádného hospodáře prověřoval veškeré 

souvislosti, k tvrzeným výtkám si vyžádal vyjádření příslušných odborníků, podle kterých 

tvrzené vady Technické specifikace nebránily pokračování v díle a nebyly důvodem k úplnému 

zastavení prací. Celkově tedy objednatel zhotoviteli poskytoval řádnou součinnost podle 

Smlouvy o dílo. 

Přes snahu města neshody vyřešit bylo dne 4.11.2022 městu ze strany společnosti Navláčil 

stavební firma s.r.o. doručeno odstoupení od smlouvy o dílo na hlavní stavbu kulturního centra. 

Odstoupení bylo projednáno se všemi zainteresovanými osobami, především s advokátem 

Mgr. Thomasem Mumulosem a administrátorem veřejné zakázky panem Petrem Jelínkem ze 

společnosti 4E consulting, s.r.o., která je současně tvůrcem Smlouvy o dílo. Současný postoj 

města je takový, že odstoupení zhotovitele od smlouvy považuje za neplatné z důvodu 

nesplnění podmínek stanovených občanským zákoníkem a smlouvou o dílo pro tvrzené 

důvody odstoupení. Proto byl dopisem ze dne 14.11.2022 zhotovitel vyzván k pokračování v 

plnění díla a současně byl zhotoviteli dán pokyn k předložení aktualizovaného harmonogramu 

obsahujícího náležitosti dle smlouvy o dílo, především pak úplnou kritickou cestu, a to ve lhůtě 

do 21.11.2022. V tomto dopise byl zhotovitel rovněž upozorněn na následky svého neplnění, 

zejména právo objednatele na odstoupení od smlouvy (kterou stále považuje za trvající) a 

vymáhání náhrady případné škody způsobené neplněním zhotovitele.  

Jelikož zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě těchto neplnění během 

čtrnácti dnů od doručení listiny ze dne 14.11.2022, tj. do 29.11.2022, vzniká městu jako 

objednateli právo od Smlouvy o dílo odstoupit prostřednictvím druhého oznámení podaného 

během lhůty 21 dnů dle bodu 13.1 Smlouvy o dílo, která končí 19.12.2022. 
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Dopisem ze dne 14.11.2022 byl dán zhotoviteli rovněž pokyn k předložení aktualizovaného 

harmonogramu s náležitostmi dle bodu 8.2 Smlouvy o dílo, zejména obsahujícího úplnou 

kritickou cestu. Jelikož ve stanovené lhůtě tento pokyn zhotovitel nesplnil, bylo mu dáno dne 

24.11.2022 oznámení s odkazem na bod 13.1 smlouvy o dílo. Ve lhůtě 14 dní ani toto neplnění 

zhotovitel neodstranil a nesplnění pokynu objednatele předložit aktualizovaný harmonogram 

tudíž představuje další důvod k odstoupení od Smlouvy o dílo podle bodu 13.1. 

Zhotovitel na dopisy ze dne 14.11.2022 a 24.11.2022 reagoval sdělením ze dne 25.11.2022, 

že pro něj smlouva skončila dne 4.11.2022 odstoupení z jeho strany a výzvy města tak 

považuje za nicotné. Dále zhotovitel zaslal dne 29.11.2022 oznámení o zastavení pohledávek, 

kterými disponuje společnost Navláčil stavební firma, s.r.o. vůči objednateli, a to ve prospěch 

zástavního věřitele společnosti Navláčil servis, s.r.o., IČ: 08670277, se sídlem Bartošova 

5532, 760 01 Zlín. Vyjádřením ze dne 05.12.2022 bylo zhotoviteli sděleno, že veškeré 

pohledávky plynoucí ze smlouvy o dílo ze dne 30.3.2022 nelze zastavit z důvodu jejich 

nepostupitelnosti, neboť smlouva o dílo vylučuje postoupení pohledávek bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. Město takový souhlas neposkytlo, pohledávky jsou tedy 

nepostupitelné, a proto i nezastavitelné. 

V tuto chvíli je tedy mezi městem a zhotovitelem sporné zejména: 

- zda Smlouva o dílo nadále trvá a zda je tedy zhotovitel povinen dílo podle Smlouvy o dílo 

řádně a včas dokončit, 

- zda má město vůči zhotoviteli právo na úhradu jakékoliv pohledávky, včetně pohledávek na 

náhradu škody či jiné újmy, náhradu případného bezdůvodného obohacení včetně 

příslušenství jakékoliv pohledávky, 

- zda má zhotovitel vůči městu právo na úhradu jakékoliv pohledávky, včetně pohledávek na 

náhradu škody či jiné újmy, náhradu případného bezdůvodného obohacení včetně 

příslušenství jakékoliv pohledávky. 

Podrobný výčet vzájemných neshod a sporných práv a povinností je uveden v předloženém 

textu dohody o narovnání. 

Zhotovitel opírá své odstoupení (vyjma nesouhlasu se změnou podzhotovitele), zejména o 

vady Technické specifikace, které mu dle jeho tvrzení bránily v provedení díla. Město využilo 

dostupné možnosti, jak prověřit výtky zhotovitele, zejména oslovilo autora projektové 

dokumentace, technický dozor investora, vytvořilo pracovní skupinu odborníků za účasti 

tehdejšího předsedy stavební komise. Oslovení odborníci se shodli, že pokud projektová 

dokumentace obsahovala nějaké nedostatky, nebyly takového charakteru, aby opravňovaly 

zhotovitele zcela zastavit práce. Není však bez pochybností jisté, jestli povaha zhotovitelem 

tvrzených vad brání provedení díla. Odpověď může s větší jistotou poskytnout znalecký 

posudek, který se zpracovává a má být dokončen do 31.12.2022. S konečnou platností by 

však spor v této věci mohl rozhodnout jen soud. Výsledek takového sporu je však nejistý. Lze 

předpokládat, že soudní řízení bude dlouhé a vyžádá si značné náklady. Advokát i právník 

města se ovšem shodují, že i kdyby zhotovitelem tvrzené vady opravdu bránily provedení díla, 

vykonal zhotovitel své právo od smlouvy odstoupit opožděně.  

 

Samotné vypořádání po odstoupení od smlouvy o dílo je časově, administrativně i finančně 

náročný proces. Kromě obecné právní úpravy pro vypořádání bezdůvodného obohacení, pak 

Smlouva o dílo v bodě 13.4 upravuje: 

⚫ právo zhotovitele na platbu nezplaceného zůstatku hodnoty provedeného díla, stejně jako 

věci (materiál), přístroje a stroje (technologické zařízení) určené k zabudování do stavby, které 
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byly zhotovitelem důvodně dodané na staveniště – tedy k platbě provedených, ale dosud 

neuhrazených prací, a k platbě za na stavbu dodaný materiál a technologická zařízení, 

⚫ v případě odstoupení zhotovitele je tento dále oprávněn k náhradě obnosu odpovídajícímu 

10 % hodnoty dosud neprovedených částí díla a dále k úhradě všech zhotovitelem řádně 

vynaložených výdajů (ať již na staveništi nebo mimo ně) v souvislosti s přerušením prací a 

demobilizací (zastavením stavební výroby), a to včetně režijních a podobných poplatků, 

⚫ v případě odstoupení objednatele tomuto náleží náhrada ve výši 20 % hodnoty k datu 

odstoupení neprovedených částí díla. Kromě toho může objednatel nárokovat jakoukoliv 

částku, ke které je podle smlouvy oprávněn, zhotovitel může naopak nárokovat „pouze“ částky, 

ke kterým je oprávněn v důsledku řádně uplatněných nároků (na dodatečné platby) podle 11.4 

smlouvy (tzv. claimy). 

Na základě pozitivních informací získaných při jednání vedení města u poskytovatele dotace 

(SFŽP) v minulém týdnu, inicioval starosta města v uplynulém týdnu jednání se zhotovitelem 

o narovnání sporných práv a povinností. Vychází přitom z faktu, že společnost Navláčil 

stavební firma, s.r.o. nemá zjevně zájem v díle pokračovat a stavbu dokončit. Zájem města na 

dokončení stavby stále trvá a je zde pravděpodobná možnost, že to půjde i s podporou 

dotačního programu. Je proto v zájmu města ukončit spory se zhotovitelem a vytvořit tak 

podmínky pro vypsání nového zadávacího řízení. Návrh dohody o narovnání byl zpracován 

advokátem města, projednán starostou města s vedením společnosti Navláčil stavební firma, 

s.r.o. Připravené narovnání se jeví jako ekonomicky rozumné a efektivní rozhodnutí. 

Výsledkem narovnání má být odstranění pochybností o ukončení smlouvy, zaplacení jen 

provedených prací a vyřešení sporných otázek. Benefitem na straně města bude uvolnění 

finančních prostředků pro realizaci stavby místo jejich blokace pro případné vypořádání se 

zhotovitelem do ukončení sporu, jehož dobu trvání ani výsledek nelze nyní spolehlivě 

odhadnout. Dojde také k uvolnění kapacity příslušných pracovníků pro činnosti vedoucí k 

vypsání nového výběrového řízení a k realizaci stavby. Motivací k uzavření dohody o 

narovnání je nepochybně také negativní zkušenost města ze sporu o určení vlastnictví se 

společností IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o. Přestože v daném případě bylo zřejmé, že 

v právu je město, trval spor dlouhých 18 let, představoval značnou časovou zátěž pro 

pracovníky města, nehledě na náklady právního zastoupení apod. Nakonec si však muselo 

město poslední dvě nemovitosti v rámci narovnání odkoupit ještě před ukončením sporu, aby 

v exekuci definitivně nepřišlo o šanci je získat. V neposlední řadě je pravděpodobné, že za 

předpokladu vypořádání smluvního vztahu a eliminace rizika soudního sporu bude možné 

žádat o proplacení nákladů na základovou desku z dotace z OPŽP a otevře se možnost získat 

novou dotaci z tzv. fázovací výzvy OPŽP na dostavbu kulturního centra v příštích letech. 

S ohledem na citlivý charakter celé věci byli členové zastupitelstva průběžně informováni o 

průběhu řešení starostou města na pracovních setkáních 14. 11. 2022, 28. 11. 2022 a 12. 12. 

2022. Vzhledem k tomu, že jednání o případném narovnání započala až po zveřejnění podání 

v sw DATRON a přičemž dosažení shody a podpis návrhu zhotovitelem se předpokládá až 

13.12., odchylně od jednacího řádu obdrželi všichni zastupitelé podklady e-mailem dne 

12.12.2022 poté, co byli seznámeni (ti, kteří se zúčastnili) s podstatou narovnání na pracovním 

setkání starostou a advokátem města. Finální verze dohody o narovnání podepsaná 

zhotovitelem stavby bude předložena zastupitelům v listinné podobě před zasedáním.  

__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
R. Holiš – informuje, že potřebuje nějaký čas na prostudování. Zajímá ho jasná deklarace, 
která byla zmíněna p. Kučerou, co bude dál. Chtěl by požádat o strukturovanou informaci, aby 
to zastupitelé mohli do budoucna kontrolovat. 
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J. Kučera – sděluje, že na 16.12.2022 bylo svoláno záložní zastupitelstvo. První varianta, byla 
dohoda a pokud by k této dohodě nedošlo, tak by se muselo do 19. 12.2022 vyřešit odstoupení 
od smlouvy. Proto bylo nutné mít svolané záložní zastupitelstvo, pokud bychom dnes nebyli 
schopni konat z nějakých důvodů. Dnes však máme všechno nachystáno a Zastupitelstvo 
16.12.2022 se konat nebude a pozvánku budeme stahovat. Pro řádné svolání zastupitelstva, 
je potřeba postupovat podle zákona a ten udává, že musíme zastupitelstvo svolat alespoň 7 
dní dopředu. Nyní je zadán posudek na VUT, který je pro nás klíčový, kde nám VUT v Brně 
má říci, do jaké míry jsou v naší projektové dokumentaci nedostatky nebo jestli tam jsou přímo 
vady. Tento posudek nám řekne, jestli jsme schopni obratem vyhlásit výběrové řízení. Ve 
chvíli, kdy projektová dokumentace bude bezproblémová, tak bychom mohli soutěžit. Když 
zjistíme, že tam jsou nějaké zásadní problémy, budeme muset řešit, jak s tím budeme 
pokračovat dál. Smluvně jsme domluveni na konec tohoto roku. V prosinci máme být ze strany 
státního fondu osloveni, kolik peněz musíme vyčerpat ze staré výzvy a kolik bychom chtěli 
převést do té fázovací. Nová výzva by měla být vyhlášena pravděpodobně někdy na jaře 
příštího roku a do té bychom se mohli s naším projektem kulturního centra přihlásit. Není tedy 
řečeno, že nemůžeme pře-projektovat, či ten projekt upravit. Můžeme pracovat s dlouhým 
horizontem, který je zhruba do rok 2027. 
R. Holiš – dotazuje se na variantu, když budeme mít do konce ledna informace, zda můžeme 
soutěžit a zda bude město vyhlašovat výběrové řízení. 
J. Kučera – odpovídá, že město bylo takto domluvené a bude chystat výběrové řízení v 
předstihu. Pokud budeme mít dokumentaci v pořádku a posudek to potvrdí, tak budeme 
schopni zahájit výběrové řízení. 
R. Holiš – se dotazuje, zda budeme soutěžit. 
J. Kučera – potvrzuje, že ano, že město bude soutěžit. 
R. Holiš – se dále dotazuje, když někdo vytváří nějaký posudek, je možné, aby autor projektu 
mohl být s tímto závěrem konfrontován a teprve potom byl jasný výsledek toho, jestli má nebo 
nemá pravdu. 
J. Kučera – sděluje, že v případě potřeby bude p. Rak a jeho tým s tímto posudkem 
konfrontován. My však potřebujeme, aby ten posudek byl nezávislý, aby nám byl nezávisle 
sdělen názor na projektovou dokumentaci. 
R. Holiš – odkazuje na smlouvu a autorském dozoru, v které se nám autor díla, který nám 
předal dokumentaci pro výběr zhotovitele zavázal všechny nedostatky odstranit. Takže se ptá, 
jestli bude tento postup dodržen. Neboť tady zaslechl, že se může kreslit něco jiného na 
stejných základech a tímto by chtěl, přesně specifikovat, jak se bude postupovat. 
J. Kučera – odpovídá, že pokud se stane, že nám nezávislý posudek od VUT řekne, že 
projektová dokumentace, je natolik fatálně vadná, že podle ní není možné stavět, tak s tím 
bude zpracovatel konfrontován. Pokud bude schopen říci, jak napraví své vady v rámci záruky. 
Nebo ten posudek řekne, že to nejde, tak potom s ním ukončíme spolupráci a můžeme po 
něm chtít náhradu škody, kterou nám způsobil. Naopak pokud nám posudek od VUT řekne, 
že všechno je v pořádku, tak budeme v klidu pokračovat, to však nedokáže předjímat. 
R. Holiš – se dotazuje, jestli to znamená, že smluvní vztah s Archteamem z hlediska 
autorského dozoru stále držíme a budeme držet. 
J. Kučera – odpovídá, že ho budeme pozastavovat, neboť zastavujeme stavbu, tak není 
důvod, abychom nadále Archteamu platili za autorský dozor a zvlášť ve chvíli, kdy tady máme 
odstoupení. Pokud se ukáže, že tam jsou zásadní vady, tak budeme chtít reklamaci a faktury 
proplácet nebudeme. 
R. Holiš – chce podotknout, že nemluvil o penězích za autorský dozor, ale mluvil o smluvním 
vztahu s Archteamem, ve kterém má jednoznačně definovanou kontrolu nad projektem. 
J. Kučera – odpovídá, že ve chvíli, kdy to bude v pozitivní variantě, tak pokračujeme. Pokud 
tam budou nějaké problémy, tak to s p. Rakem a jeho týmem probereme a pokud dojde na 
extrémní variantu, kdy ten projekt bude natolik vadný, že v něm nebudeme moci pokračovat, 
tak budeme usilovat o ukončení smluvního vztahu. 
R. Mácha – informuje o dvou možnostech, kde první je odstoupení od smlouvy a kde si 
otevíráme cestu k soudním sporům. Druhá možnost, je dohoda o narovnání a tu podporuje. 
Má pouze připomínku k usnesení, ve kterém by všichni zastupitelé deklarovali, že chtějí jít 
cestou podpory a úspěšně toto dílo dokončit. 
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J. Kučera – děkuji za komentář p. Máchy a sděluje, že jeho návrh na úpravu usnesení se 
doplní o vůli zastupitelstva pokračovat dále. 
M. Blinková – potvrzuje, že skutečně ten prostor na to, abychom to dotáhli do konce, je pro 
Rožnov významný a byl vždy prioritou. V rámci fázovací výzvy, která je otevřená jenom pro ty, 
kteří byli úspěšní ve výzvě 163 a to nám dává šanci, abychom to postavili za tu částku, kterou 
jsme už dostali. 
K. Kosová – chápe, že je tady řeč o široké paletě možných řešení do budoucnosti. Má však 
pocit, že z toho diváci, tak i někteří zastupitelé jsou trošku zmatení či nervózní. Zazněla tady 
myšlenka, že může dojít k přepracování dokumentace a pokud dojde k zásadním zásahům do 
dokumentace, tak bude potřeba obnovit výrobní výbor nebo jiné platformy, na kterých budou 
tyto změny projednány. Myslí si, že by se tím vyřešila většina problémů. Dohodu v tuhle chvíli 
považuje za jedinou cestu, jak v projektu pokračovat, takže jí určitě podpoří. 
J. Koryčanský – za sebe chce říct, že si přeje, aby se to dostavělo. Chce mít 100% jistotu, že 
tu dotaci získáme a bude se snažit pro Rožnov pohlídat tuto stavbu. Snaží se hledat pravou 
cestu, která se možná 31.12.2022 ukáže a na základě toho se budeme tomu moci postavit 
čelem. 
J. Kučera – vnímá to, že je tady shoda, že chceme kulturní centrum dostavět a tímto je pro 
nás výhodné uzavřít tuto dohodu.  
.............................................................................................................................. 
Pozn: Po schválení dohody došlo k přerušení jednání za účelem podpisu schválené dohody. 
Diskuze k druhé části bodu 5. 
K. Kosová – má dotaz ohledně náhradního chodníku pro školu, který byl uzavřen a zda to stále 
trvá nebo je náhradní trasa už průchozí. 
M. Moll – informuje, že vše je dodělané a provizorní chodník je opět otevřen. 
K. Kosová – žádá, pro příště o informování o této skutečnosti přímo na místě. 
R. Holiš – doplňuje, že studie, která měla odklonit část dopravy z ul. Letenská je již hotová a 
navrhovaná parkoviště, měla ráno sloužit pro polikliniku a odpoledne to mělo sloužit kulturnímu 
centru. Měl by konkrétní dotaz k třetí etapě, neboť tady bylo řečeno, že se půjde do 
konstrukčních vrstev. 
M. Moll – odpovídá, že máme zakázku vysoutěženou a naceněnou, ale zhotovitel nemůže 
pokračovat, jak to měl v plánu. Dostali jsme na výběr, že doděláme, co půjde a budeme to mít 
za staré ceny, nebo se to všechno zastaví a pak to bude za aktuální ceny. Vzhledem k tomu, 
že nevíme, kdy začneme s dalšími etapami, tak bychom to museli řešit nějakou indexací nebo 
úpravou vysoutěžených cen. 
R. Holiš – chce požádat o sladění termínů, že je potřeba to časově zkoordinovat. Dále se 
dotazuje na získanou dotaci ve výši 30 mil. Kč 
J. Kučera – potvrzuje, že jsme získali za město další dotaci v této výši 30 mil. Kč z 
integrovaného regionálního operačního programu.  
R. Holiš – potvrdilo se to, co jsme říkali, že hlavně musíme stavět, že dotace budou. 
J. Kučera – děkuje M. Molovi a odboru investic, jak to zvládli zkoordinovat ve vazbě na termíny, 
že se proinvestovalo to, co je smysluplné s velkým důrazem na to, abychom mohli stavět dál 
a nepoškodilo to, co jsme vybudovali. K dotazu na ul. Letenskou, tak v této fázi neumí na to 
odpovědět, v jakém termínu se bude realizovat toto veřejné prostranství. Na strategickém 
výboru se proberou investice, které jsou nachystané a které chceme realizovat, což 
předložíme v únoru na zastupitelstvu. 
__________________________________________________________________________ 
 
 
usnesení č. 4/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informaci o postupu řešení investice 
„Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm, hlavní stavba" a schvaluje uzavření dohody o 
narovnání mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Navláčil 
stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO 25301144 jako zhotovitelem a 
společností Navláčil servis, s.r.o., Bartošova 5532, 761 01 Zlín, IČO 08670277 jako zástavním 
věřitelem, dle důvodové zprávy. Schválená dohoda o narovnání ve znění návrhu podepsaného 
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zhotovitelem předloženého na tomto zasedání zastupitelstva města je součástí tohoto 
usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (R. Holiš, P. Uličný)  
 
usnesení č. 5/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm deklaruje vůli pokračovat v realizaci stavby 
kulturního centra. 
 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Drápal), Nehlasovalo: 0  
 
C) Odbor kanceláře starosty 
6 - Schválení návrhu odměn členům a předsedům komisí a výborů, kteří nejsou 
současně členy zastupitelstva města, za období od 1.1.2022 do konce funkčního období 
- předkládají: Ing. Jan Kučera, MSc., Bc. Pavlína Štefániková Plesníková   
Důvodová zpráva: 
Dle § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodovat o 
peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, 
za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce. Předmětem tohoto podání je 
proto projednání a schválení výše odměn pouze pro členy/předsedy komisí a výborů, kteří 
nejsou současně zastupiteli města Rožnov pod Radhoštěm. Členové/předsedové komisí a 
výborů, kteří jsou současně i zastupiteli města, jsou odměňováni měsíčně a toto podání se jich 
netýká. Výše odměny pro členy/předsedy komisí a výborů za výkon jejich funkce a způsob 
jejich vyplácení je stanoven v Zásadách pro poskytování odměn neuvolněným členům 
zastupitelstva města, členům výborů zastupitelstva města, komisí rady města a zvláštních 
orgánů města, které s účinností od 1. 3. 2019 schválilo Zastupitelstvo města Rožnov pod 
Radhoštěm usnesením č. 8/III ze dne 19. 2. 2019 a které byly aktualizované zastupitelstvem 
města Rožnov pod Radhoštěm dne 11. 2. 2020 usnesením č. 12/IX (dále jen „Zásady“). 
Stanovení výše odměn členům komisí rady města (bod 1 návrhu usnesení) V souladu se 
Zásadami se odměna pro člena/předsedu komise dělí na:a) odměnu za výkon funkce 
člena/předsedy komise 
b) odměnu za aktivitu ad a) Odměna za výkon funkce člena/předsedy komiseV souladu se 
Zásadami náleží každému členu komise za výkon funkce člena komise odměna ve výši 400 
Kč za jedno zasedání komise, kterého se člen účastní, za výkon funkce předsedy komise 
odměna ve výši 600 Kč za jedno zasedání komise, kterého se předseda účastní. Souhrnná 
výše odměny za výkon funkce člena/předsedy komise tak činí součin výše uvedené jednotkové 
sazby a počtu zasedání, kterých se člen/předseda komise za dané období účastnil dle 
evidence předané tajemníkem komise odboru kanceláře starosty. ad b) Odměna za aktivitu 
členům/ předsedům komisíDle čl. 4 odst. 3 Zásad může v odůvodněných případech předseda 
výboru nebo komise nečlenům zastupitelstva města navrhnout odměnu za aktivitu, příp. za 
plnění nad rámec stanovených úkolů. Celková výše odměn navržených za aktivitu nesmí u 
jednotlivé komise či výboru překročit částku 3 000 Kč za příslušný kalendářní rok. Písemné 
zdůvodnění návrhu musí být součástí podkladů pro zpracování odměn. O konečné výši odměn 
za aktivitu rozhoduje zastupitelstvo města, v případě komisí po projednání radou města. Dle 
odst. 4 Zásad může odměnu za aktivitu pro předsedy komisí a výborů, kteří nejsou členy 
zastupitelstva, přiznat zastupitelstvo města, v případě předsedů komisí na návrh rady města. 
Výši odměn za aktivitu projednala rada města na svém zasedání dne 5.12.2022 a přijala 
usnesení, kterým mj. souhlasila s výší odměn za aktivitu navržených členům komisí rady města 
jednotlivými předsedy komisí, kromě odměn za aktivitu navržených členům bytové komise, 
kterou u jednotlivých členů bytové komise upravila tak, aby celková výše odměny za aktivitu 
pro členy bytové komise nepřekročila částku schválenou zastupitelstvem města v Zásadách, 
navrhla předsedům komisí rady města odměnu za aktivitu při zabezpečování činností komisí 
rady města za období od 1.1.2022 do 19.10.2022 a doporučila zastupitelstvu města schválit 
odměny za aktivitu člena/předsedy komise. Navrhované částky odměny za aktivitu pro 
jednotlivé členy/předsedy komise jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto bodu. Příloha č. 1 tohoto 
bodu obsahuje tyto údaje: • název komise • počet jednání komise v ohodnoceném období tj. 
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za období od 1.1.2022 do 19.10.2022 • jméno, příjmení členů komise, kteří zároveň nejsou 
členy zastupitelstva města • vykonávaná funkce (předseda/člen) • účast jednotlivých členů na 
jednání komise • odměna za výkon funkce (tvořená součinem schválené částky a počtem 
účastí) • odměna za aktivitu, byla-li navržena, a její zdůvodnění • celková výše odměny 
(tvořená odměnou za výkon funkce a odměnou za aktivitu, byla-li navržena) • informace o tom, 
zda předseda/člen komise souhlasí s přijetím odměny - v případě že se předseda/člen komise 
odměny za výkon funkce vzdal, je řádek s jeho jménem vyznačen šedě a v údaji o celkové 
výši odměny je uvedena 0. Stanovení výše odměn členům výborů zastupitelstva města (bod 
2 návrhu usnesení) Pozn. Předsedové stávajících výborů jsou zároveň členy zastupitelstva 
města, na které toto podání nedopadá, proto se níže hovoří jen o členech výborů. Stejně jako 
u komisí se v souladu se Zásadami odměna pro člena výboru dělí na:a) odměnu za výkon 
funkce členab) odměnu za aktivitu ad a) Odměna za výkon funkce člena výboruV souladu se 
Zásadami náleží každému členu výboru za výkon funkce člena výboru odměna ve výši 400 Kč 
za jedno zasedání výboru, kterého se člen účastní. ad b) Odměna za aktivitu členům 
výborůStejně jako v případě odměn za aktivitu členům komisí může v odůvodněných 
případech předseda výboru nečlenům zastupitelstva města navrhnout odměnu za aktivitu, 
příp. za plnění nad rámec stanovených úkolů. Celková výše odměn navržených za aktivitu 
nesmí u jednotlivého výboru překročit částku 3 000 Kč za příslušný kalendářní rok. Písemné 
zdůvodnění návrhu musí být součástí podkladů pro zpracování odměn. O konečné výši odměn 
za aktivitu členům výboru rozhoduje zastupitelstvo města. Návrhy předsedů výborů jsou 
uvedeny v příloze č. 2 tohoto bodu. Návrh odměn členům strategického výboru nebyl dosud 
odsouhlasen předsedou výboru. Příloha č. 2 tohoto bodu obsahuje tyto údaje: • název výboru 
• počet jednání výboru v ohodnoceném období tj. za období od 1. 1. 2022 do 23. 9. 2022 • 
jméno, příjmení členů výboru, kteří zároveň nejsou členy zastupitelstva města • vykonávaná 
funkce • účast jednotlivých členů na jednání výboru • odměna za výkon funkce (tvořená 
součinem schválené částky a počtem účastí) • odměna za aktivitu, byla-li navržena, a její 
zdůvodnění • celková výše odměny (tvořená odměnou za výkon funkce a odměnou za aktivitu, 
byla-li navržena) • informace o tom, zda člen výboru souhlasí s přijetím odměny - v případě, 
že se člen výboru odměny za výkon funkce vzdal, je řádek s jeho jménem vyznačen šedě a v 
údaji o celkové výši odměny je uvedena 0Současně je v příloze č. 2 na dalších listech obsažen 
přehled docházky jednotlivých členů výborů zastupitelstva města. 
 
  
usnesení č. 6/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo výši odměn pro členy/předsedy 
komisí rady města a výborů zastupitelstva města, kteří nejsou současně zastupiteli města 
Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh tohoto bodu a po projednání: 
1. schvaluje odměny jednotlivým členům/předsedům komisí rady města za období od 1.1.2022 
do 19.10.2022 ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto bodu a 
2. schvaluje odměny jednotlivým členům výborů zastupitelstva města za období od 1.1.2022 
do 23.9.2022 ve výši uvedené v příloze č. 2 tohoto bodu. 
 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
 
7 - Volba členů Strategického výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm - 
předkládají: Ing. Jan Kučera, MSc., Bc. Pavlína Štefániková Plesníková   
Důvodová zpráva: 
Dle § 117 odst. 1 zákona o obcích zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a 
kontrolní orgány výbory. Dle § 118 zákona o obcích, výbor plní úkoly, kterými jej pověří 
zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu.Počet členů výboru musí 
být lichý, předsedou výboru musí být vždy člen zastupitelstva města.Usnesením č. 
8/2/ZM/08/11/2022 zřídilo zastupitelstvo města pro volební období 2022-2026 Strategický 
výbor Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm. Strategický výbor byl zřízen již pro 
volební období 2018-2022, přičemž jeho hlavní náplní činnosti bylo: • dohled nad přípravou a 
zpracováním strategického plánu rozvoje města, nad tvorbou akčního plánu a jeho 
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aktualizacemi • dohled nad procesem strategického plánování • předkládání výstupů výboru 
zastupitelstvu města ke schválení 
 
Strategický výbor byl pro období 2018- 2022 zřízen jako 23 členný, přičemž jeho složení bylo 
koncipováno takto: • členové Rady města Rožnov pod Radhoštěm - 7 osob • zástupci ostatních 
volebních stran zvolených do zastupitelstva města - 4 osoby • předsedové komisí – sociální, 
kulturní, sportovní, životního prostředí, stavební, bytové energetické, Rady seniorů, Komise 
pro školství a Komise „Zdravého města a MA 21“ – 10 osob. • zástupci z oblasti cestovního 
ruchu a místní ekonomiky – celkem 2 osobyStrategický výbor pro období 2022 - 2026 je 
navrhován jako 15 členný. K předložení nominací do Strategického výboru byli vyzváni 
zástupci všech volebních stran zvolených do zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm.Pro 
volební období 2022 - 2026 je navrhováno následující složení Strategického výboru:Členové 
Rady města Rožnov pod Radhoštěm - celkem 7 osob: • Ing. Jan Kučera, MSc., starosta města 
- navrhován současně za předsedu výboru • Mgr. Tomáš Gross, místostarosta města • Bc. 
Markéta Blinková, místostarostka města • Mgr. Martin Drápal, člen rady města • Petr Jelínek, 
člen rady města • Jaromír Koryčanský, člen rady města • Ing. Antonín Slovák, člen rady 
městaZástupci ostatních volebních stran zvolených do zastupitelstva města - celkem 4 osoby 
(2 zástupci ANO 2011, 1 zástupce Zdravý Rožnov, 1 zástupce SPD). Volební strana ANO 
2011 zaslala nominaci tří zástupců, kteří jsou níže uvedeni v preferovaném pořadí. S ohledem 
na předpokládané složení je akceptována nominace prvních dvou kandidátů (P. Uličný, L. 
Střálková). • Mgr. Aneta Valasová, zastupitelka města - nominována za volební stranu Zdravý 
Rožnov • Ing. Zdeněk Hotmar, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rožnov pod Radhoštěm - 
nominován za volební stranu Svoboda a přímá demokracie • Mgr. Ing. Petr Uličný, zastupitel 
města - nominován za volební stranu ANO 2011 • Ing. Lenka Střálková, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - nominována za volební stranu ANO 
2011 • Ing. Radúz Mácha, zastupitel města - nominován za volební stranu ANO 2011Zástupci 
z odborné veřejnosti - celkem 4 osoby: • Ing. Jan Měrka, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- zástupce za oblast místní 
ekonomiky • Ing. arch. Karel Janča, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx • Ing. Jindřich 
Ondruš, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - ředitel Národního 
muzea v přírodě Organizačně administrativní činnosti související s činností Strategického 
výboru (příprava jednání a podkladů, zápisy atd.) budou zabezpečovány odborem 
strategického rozvoje a projektů MěÚ.  
 
usnesení č. 7/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí s účinností od 14.12.2022 členy 
Strategického výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm kandidáty uvedené v 
důvodové zprávě a to: 
Ing. Jan Kučera, MSc., 
Mgr. Tomáš Gross, 
Bc. Markéta Blinková, 
Mgr. Martin Drápal, 
Petr Jelínek, 
Jaromír Koryčanský, 
Ing. Antonín Slovák, 
Mgr. Aneta Valasová, 
Ing. Zdeněk Hotmar, 
Mgr. Ing. Petr Uličný, 
Ing. Lenka Střálková, 
Ing. Jan Měrka, 
Ing. arch. Karel Janča, 
Ing. Jindřich Ondruš, 
Doc. Mgr. Petr Kopecký PhD. 
Předsedou Strategického výboru volí Ing. Jana Kučeru, MSc. 
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Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Drápal), Nehlasovalo: 0  
 
 
 8 - Volba dalších členů kontrolního výboru - předkládá: Ing. Jan Kučera, MSc.   
Důvodová zpráva: 
Usnesením zastupitelstva města č. 18/1/ZM/19/10/2022 ze dne 19.10.2022 byl v souladu s § 
117 zákona číslo 128/2000 Sb, o obcích zřízen Kontrolní výbor Zastupitelstva města Rožnov 
pod Radhoštěm.S účinností od 8.11.2022 byl usnesením zastupitelstva města č. 
7/2/ZM/08/11/2022 zvolen do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Jiřího Pavlica a do 
funkce členů kontrolního výboru byli zvoleni: Bc. Zdeněk Kypet, Dis., Ing. Marek Šaffer, Ing, 
Andrzej Sikora, Pavel Holub, Alois Vychodil, Bc. Jana Vašková, RNDr. Ivan Lukáš, Jana 
Dlabajová. V rámci diskuse k volbě členů kontrolního výboru bylo navrženo, aby do funkce 
člena kontrolního výboru byl zvolen pan Libor Adámek, xxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, a pro zachování zákonem stanoveného 
lichého počtu členů kontrolního výboru bylo konstatováno, že bude dovolen ještě jeden další 
kandidát. S ohledem na uvedené navrhujeme zvolit do Kontrolního výboru Zastupitelstva 
města Rožnov pod Radhoštěm pana Libora Adámka, xxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a paní Mgr. Milenu Kohoutovou, 
xxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.Celkový počet 
členů kontrolního výboru tak bude s účinností od 13.12.2022 jedenáct. 
usnesení č. 8/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí s účinností od 13.12.2022 do funkce členů 
kontrolního výboru kandidáty uvedené v důvodové zprávě, kterými jsou: Libor Adámek a Mgr. 
Milena Kohoutová. 
 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (J. Dlabajová)  
 
9 - Aktualizace Zásad pro poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva 
města, členům výborů zastupitelstva města, komisí rady města a zvláštních orgánů - 
předkládají: Ing. Jan Kučera, MSc., Bc. Pavlína Štefániková Plesníková   
Důvodová zpráva: 
 Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města Dle ustanovení § 72 odst. 2 
zákona o obcích může obec neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytovat za výkon funkce 
odměnu, a to ve výši stanovené zastupitelstvem obce a ode dne stanoveného zastupitelstvem 
obce, nejdříve však ode dne přijetí usnesení zastupitelstva obce, kterým odměnu stanovilo. 
Dle § 72 odst. 3 zákona o obcích pozbývá usnesení zastupitelstva obce o odměnách 
neuvolněným členům zastupitelstva obce účinnosti ukončením funkčního období 
zastupitelstva obce, které odměnu stanovilo. O odměnách nově zvolených zastupitelů tak 
může rozhodnout výlučně jen nově zvolené zastupitelstvo a v novém funkčním období nelze 
odměňovat neuvolněné členy zastupitelstva na základě rozhodnutí předchozího zastupitelstva 
obce. Výši odměn uvolněných členů zastupitelstev obcí a maximální výši odměn neuvolněných 
členů zastupitelstev obcí upravuje nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. V předchozím 
volebním období byli neuvolnění členové zastupitelstva města odměňováni zpočátku na 
základě usnesení zastupitelstva města č. 21/I ze dne 30. 10. 2018 a s účinností od 1. 3. 2019 
podle Zásad pro poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, členům 
výborů zastupitelstva města, komisí rady města a zvláštních orgánů (dále jen jako "Zásady"), 
schválených zastupitelstvem města usnesením č. 8/III ze dne 19. 2. 2019 a aktualizovaných 
usnesením zastupitelstva města č. 12/IX ze dne 11. 2. 2020 s účinností od 1. 3. 2020. V 
Zásadách je stanovena: výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města a výše 
souhrnné odměny poskytované při souběhu funkcí a pravidla pro její poskytování, výše a 
pravidla pro poskytování odměn pro členy a předsedy komisí rady a výborů zastupitelstva, 
kteří nejsou členy zastupitelstva města a • postup při zpracování podkladů pro vyplácení 
odměn a způsob jejich vyplácení. Pro volební období 2022 - 2026 bylo v souvislosti s 
odměňováním neuvolněných členů zastupitelstva města přijato dne 8.11. 2022 následující 
usnesení zastupitelstva města č. 15/2/ZM/08/11/2022:Zastupitelstvo města Rožnov pod 
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Radhoštěm schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva města ve výši stanovené v 
Zásadách pro poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, členům výborů 
zastupitelstva města, komisí rady města a zvláštních orgánů města, číslo předpisu PZ/10, 
schválených usnesením zastupitelstva města č. 8/III ze dne 19. 2. 2019 a aktualizovaných 
usnesením zastupitelstva města č. 12/IX ze dne 11. 2. 2020, dle důvodové zprávy a 
předložené přílohy. Dne 30.10.2022 schválila vláda s účinností od 1.1.2023 změnu nařízení 
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve 
znění pozdějších předpisů, kterým navýšila odměny členům zastupitelstev územních 
samosprávných celků o 10%. V případě neuvolněného člena zastupitelstva bez dalších funkcí 
se maximální výše odměny zvedla z částky 2 353 Kč na částku 2 588 Kč. V případě 
neuvolněného člena zastupitelstva, který je současně radním města, se maximální výše 
odměny navýšila z částky 9 413 Kč na částku 10 354 Kč. V návaznosti na to vydalo 
Ministerstvo vnitra Metodické doporučení k aktuálním změnám v oblasti odměňování členů 
zastupitelstev ÚSC (příloha č. 3 tohoto bodu) Zastupitelstvu města je s ohledem na uvedenou 
změnu předkládána aktualizace Zásad, v nichž je reflektováno navýšení odměn neuvolněným 
členům zastupitelstva města v maximální výši stanovené nařízením vlády č. 318/2017 účinným 
od 1.1.2023. Stanovení odměn předsedům a členům výborů a komisí V předložených 
Zásadách je současně navrhováno navýšení odměn předsedům a členům výborů a komisí. 
Současný systém odměňování předsedů a členů výborů a komisí je nastaven tak, že 
předsedovi resp. členovi výboru či komise přísluší odměna za jednotlivá jednání, kterých se 
účastní, a to následovně: • Předsedovi výboru/komise přísluší částka 600 Kč za jedno jednání 
• Členu výboru/komise přísluší částka 400 Kč za jedno jednáníTyto částky jsou shodné jak pro 
předsedy/členy, kteří jsou zároveň neuvolněnými členy zastupitelstva města, tak pro 
předsedy/členy, kteří nejsou zastupiteli města. Navrhuje se navýšení na částku: • 700 Kč pro 
předsedy výborů/komisí za jedno jednání • 500 Kč pro členy výborů/komisí za jedno jednánía 
to bez rozdílu, zda je předseda/člen výboru/komise zastupitelem města či nikoli. Současně je 
navrhována také změna ve způsobu stanovení výše odměny za aktivitu členovi výboru/komise 
(který není zastupitelem města), kterou mu navrhuje předseda. Dosud byla odměna za aktivitu 
stanovena následujícím způsobem:V odůvodněných případech může předseda výboru nebo 
komise nečlenům zastupitelstva města navrhnout odměnu za aktivitu, příp. za plnění nad 
rámec stanovených úkolů. Celková výše odměn navržených za aktivitu nesmí u jednotlivé 
komise či výboru překročit částku 3 000 Kč za příslušný kalendářní rok. Písemné zdůvodnění 
návrhu musí být součástí podkladů pro zpracování odměn. O konečné výši odměn za aktivitu 
rozhoduje zastupitelstvo města, v případě komisí po projednání radou města. Nově se 
navrhuje, aby celková výše odměny za aktivitu, kterou mohou předsedové rozdělit mezi členy 
komise/výboru, byla stanovena individuálně pro každou komisi/výbor, a to jako součin počtu 
členů komise/výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva města, k 1.1. příslušného kalendářního 
roku, a částky 500 Kč. (příklad: má-li komise/výbor 9 členů a z toho jsou dva zároveň 
zastupitelé města, bude výslednou částku určenou pro odměny za aktivitu tvořit součin počtu 
nečlenů zastupitelstva a částky 500 Kč, tj. 7 x 500 Kč, tedy celkem 3500 Kč). Do Zásad byla 
dále zapracována upřesňující aktualizace dvou ustanovení, konkrétně bodu 3 odst. 9 a bodu 
6.1 odst. 5. Zásady pro odměňování s vyznačenými změnami jsou v příloze č. 1 tohoto bodu. 
Zásady pro odměňování účinné od 1.1.2023 jsou v příloze č. 2 tohoto bodu.  
 
  
usnesení č. 9/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje s účinností od 1.1.2023 aktualizaci č. 
2 Zásad pro poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, členům výborů 
zastupitelstva města, komisí rady města a zvláštních orgánů města, číslo předpisu PZ/10, 
schválených usnesením zastupitelstva města č. 8/III ze dne 19. 2. 2019 a aktualizovaných 
usnesením zastupitelstva města č. 12/IX ze dne 11. 2. 2020, dle důvodové zprávy a 
předložených příloh. Schválené aktualizované zásady ve znění uvedeném v předložené 
příloze č. 2 jsou součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
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D) Odbor finanční 
10 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 13 - předkládají: Ing. Martin 
Hrnčárek, Ing. Jan Kučera, MSc.   
Důvodová zpráva: 
Na základě požadavků jednotlivých odborů předkládáme ke schválení rozpočtové opatření č. 
13.Toto rozpočtové opatření zapracovává zejména aktualizované příjmy města, a to v oblasti 
hazardu, kdy nad očekávání rozpočtu bylo inkasováno cca 26 mil Kč. Souběžně aktualizujeme 
příjmy ze správních poplatků, kdy zejména v oblasti vydávání cestovních dokladů byl 
zaznamenán extrémní nárůst, který byl zapříčiněn zřejmě zvýšenou cestovní aktivitou 
obyvatel. Nezanedbatelný vliv měl na tento příjem také válečný konflikt na Ukrajině. Dáje jsou 
v příjmech ROP přijaté dotace, které jsou na výdajové straně pak zapojeny ve prospěch 
jednotlivých příspěvkových organizací a pod. Nejzásadnější výdajovou položkou jsou 
navýšené příspěvky na energie pro naše p.o. , které jsou napojené na centrální sytém vytápění 
(EA). Na začátku roku byla EA stanovena zálohová cena ve výši 990 Kč/GJ bez DPH, tomu 
byl i přizpůsoben rozpočet příslušných organizací odebírajících teplo z tohoto zdroje. V 
průběhu roku EA navýšila postupně zálohové ceny s tím, že výsledná cena by se měla 
pohybovat kolem 1600 Kč/GJ bez DPH. Důvodem je krátkodobý nákup plynu, který fy 
nakoupila v průběhu roku za podstatně vyšší cenu, než předpokládala za začátku roku při 
stanovení zálohové ceny. Navrhované ROP tedy dorovnává rozdíl mezi původní zálohovou 
cenou, se kterou počítal rozpočet pro městské organizace, a předpokládanou výslednou 
cenu.Jedná se o tyto organizace a toto navýšení : ZŠ Koryčanské Paseky 134 200 KčMŠ 
Radost 422 730 KčMŠ 1. máje 711 260 KčMŠ 5. května 1527 214 720 KčT-Klub 80 520 Kč  
  
__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
P. Stolař – informuje za finanční výbor, že u tohoto bodu se žádná diskuze nevedla a bylo to 
jednohlasně schváleno. 
__________________________________________________________________________ 
 
usnesení č. 10/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2022 v 
rozsahu 2.279 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1. 
 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
 
11 - Schválení dotací z programu na revitalizaci bytových domů - předkládají: Ing. Martin 
Hrnčárek, Ing. Jan Kučera, MSc.   
Důvodová zpráva: 
Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm dne 22. 6. 2021, č. usnesení 
13/17/ZM/22/06/2021 byla s účinností od 1.7.2021 schválena Pravidla pro posuzování a 
podporu revitalizací bytových domů. Smyslem těchto pravidel byla finanční motivace 
stavebníků za účelem zachování ochrany urbanistických a architektonických hodnot stávající 
zástavby na území města. Tento dotační program byl navázán na zdroje FRTI a je takto 
nastaven i rozpočtově. Žádosti mohou být podávány až po ukončení realizace akce, proto je 
tento typ dotací projednávám zastupitelstvem poprvé.Předkládáme ZM ke schválení první 3 
případy, a to dotaci pro Společenství vlastníků bytových jednotek 915-917 na ulici Julia 
Fučíka.Všechny tři vchody bytového domu se nachází v lokalitě Záhumení a v průběhu roku 
2022 postupně prováděly obnovu fasády s uměleckými prvky. Ačkoli nebyly stavební záměry 
projednány předem s městským architektem a bytovým technikem (odchylně od Pravidel), 
pracovní skupina pro posuzování žádostí konstatovala, že realizace jsou na úrovni, kterou by 
ani konzultace významně nezměnily. K záměrům bylo navíc vydáno kladné stanovisko orgánů 
ochrany památkové péče, které bylo k žádostem doloženo.Přijaté žádosti v souladu s pravidly 
posoudila nezávislá pracovní skupina, která na svém zasedání dne 9.11.2022 stanovila tyto 
návrhy na výplatu dotací: • Pro SVJ 915 navrhuje pracovní skupina v souladu s pravidly dotaci 
ve výši 59 671 Kč, která bude použita na opravu fasády, uměleckých sgrafit, dřevěných a 
ozdobných prvků na fasádě. • Pro SVJ 916 je navržena ke schválení částka ve výši 57 671 
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Kč, užito na stejné účely, jako v případě SVJ 915. • Pro SVJ 917 pak ve výši 72 500 Kč, užito 
na stejné účely, jako v případě SVJ 915.Náklady byly doloženy fakturami za úhradu stavebních 
prací.Překládáme tedy ke schválení dotační smlouvy. Součástí přílohy je i zápis z jednání 
pracovní skupiny.  
 
  
 
 Přílohy:  
Příloha č. 1: 915_po_revitalizaci_vstup.jpg 
Příloha č. 2: 915_pred_revitalizaci_vstup.jpg 
Příloha č. 3: 916_po_revitalizaci_balkon.jpg 
Příloha č. 4: 916_po_revitalizaci_vstup.jpg 
Příloha č. 5: 916_pred_revitalizaci.jpg 
Příloha č. 6: 917_po_revitalizaci_dvur.jpg 
Příloha č. 7: 917_po_revitalizaci_narozi.jpg 
Příloha č. 8: 917_pred_revitalizaci_narozi.jpg 
Příloha č. 9: zapis_11_2022_final_vr.pdf 
  
__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
K. Kosová – informuje že v jednom z těch domů bydlí a je ráda že u těchto historických domů 
dochází k revitalizaci. 
__________________________________________________________________________ 
 
usnesení č. 11/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí dotace z programu na 
podporu revitalizace bytových domů Společenství vlastníků 915 v Rožnově p. R., se sídlem 
Julia Fučíka 915, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 07558350 ve výši 59 671 Kč na 
revitalizaci bytového domu č.p. 915, Julia Fučíka, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle 
důvodové zprávy a předložených příloh a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na revitalizaci 
bytového domu č. 244/2022/OF se Společenstvím vlastníků 915 v Rožnově p. R. ve znění 
uvedeném v předložené příloze č. 1. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.  
 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
 
usnesení č. 12/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí dotace z programu na 
podporu revitalizace bytových domů Společenství vlastníků 916 v Rožnově p. R., se sídlem 
Julia Fučíka 916, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 26863421 ve výši 57 671 Kč na 
revitalizaci bytového domu č.p. 916, Julia Fučíka, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm dle 
důvodové zprávy a předložených příloh a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na revitalizaci 
bytového domu č. 245/2022/OF se Společenstvím vlastníků 916 v Rožnově p. R. ve znění 
uvedeném v předložené příloze č. 2. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.  
 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
 
usnesení č. 13/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí dotace z programu na 
podporu revitalizace bytových domů Společenství vlastníků 917 v Rožnově p. R., se sídlem 
Julia Fučíka 917, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 28630742 ve výši 72 500 Kč na 
revitalizaci bytového domu č.p. 917, Julia Fučíka, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm dle 
důvodové zprávy a předložených příloh a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na revitalizaci 
bytového domu č. 246/2022/OF se Společenstvím vlastníků 917 v Rožnově p. R. ve znění 
uvedeném v předložené příloze č. 3. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.  
 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
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12 - Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o investičním úvěru s ČSOB - předkládají: Ing. 
Martin Hrnčárek, Ing. Jan Kučera, MSc.   
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm uzavřelo za účelem financování významných investičních 
celků 2 investiční úvěry :1) Úvěr u ČSOB ve výši 127 mil Kč2) Úvěr u KB ve výši 170 mil KčTyto 
úvěry dosud nejsou čerpány, protože současný stav vystavených faktur za Přístavbu Knihovny 
a KC jsou v takové výši, že je možné je financovat z vlastní rezervy, která byla pro tento účel 
tvořena. Upřednostňování vlastních zdrojů oproti načerpání úvěrů bylo zvoleno z důvodu 
inflačního znehodnocování vlastních finančních prostředků a výši úrokových nákladů. 
Souběžně pozitivním faktorem je také průběžná možnost čerpání dotací, což se při začátku 
těchto projektů nepředpokládalo.Kombinací výše uvedených faktorů dochází k situaci, že 
úvěru u ČSOB není čerpán a dle původních podmínek by došlo k uzavření možnosti čerpání 
k datu 31.12.2022. Proto je zastupitelstvu předkládán dodatek, který předpokládá prodloužení 
čerpání do 09/2023. Souběžně se také prodlužuje délka splácení. Tento dodatek je předkládán 
před rozhodnutím o schválení rozpočtu 2023, protože příjem z této úvěrové smlouvy je 
součástí příjmové stránky rozpočtu 2023. Teoreticky, pokud by vůbec stavba KC 
nepokračovala, nemusí být úvěr čerpán, případně může být čerpán na jinou investici. To by 
však předpokládalo jednání s bankovním ústavem o změně účelu čerpání.  
 
  
usnesení č. 14/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a schvaluje uzavření Dodatku č. 2 
ke Smlouvě o úvěru č. 2019016576 ze dne 19.12.2019, ve znění uvedeném v příloze č. 1 
pojednávaného bodu, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Československou obchodní 
bankou, a.s., se sídlem Radlická 333/150 Praha 5, IČO 00001350, dle důvodové zprávy a 
předložených příloh, a ukládá starostovi města tento dodatek podepsat. Schválený Dodatek č. 
2 ke Smlouvě o úvěru č. 2019016576 je součástí tohoto usnesení.  
 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
 
 
13 - Projednání a schválení návrhu rozpočtu města na rok 2023 - předkládají: Ing. Martin 
Hrnčárek, Ing. Jan Kučera, MSc.   
Důvodová zpráva: 
Předkládáme Zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtu 2023 v celkové výši 880 000 
tis. Kč. Návrh vychází z predikce příjmů dle rozpočtového určení daní, přičemž předpokládáme 
navýšení daňových příjmů o cca 21 %. V oblasti daní nedochází k žádné zásadnější legislativní 
změně a příjem je tedy odhadován dle HDP České republiky. Aktuálně dochází 
celorepublikově k vyššímu výnosu ze sdílených daní, nicméně tyto jsou zejména inflačního 
charakteru, což je projevuje zejména na inkasu DPH. Pro rok 2023 je plánované navýšení této 
daně o částku + 30 mil Kč. Toto zvýšené inkaso se však plně projeví ve výdajové straně 
rozpočtu, protože město je souběžně i nakupující na trhu zboží a služeb a tedy zvýšená cenová 
hladina se negativně ovlivní v růstu nákladů. Další významnou příjmovou položkou je růst daně 
z příjmu právnických osob (firmy) a růst daně z příjmu fyzických osob (mzdy). Souběh těchto 
daňových příjmů navyšuje rozpočet o cca 65 mil Kč. Jedná se však pouze o plán a rozpočet 
bude vycházet ze skutečného inkasa státního rozpočtu. Případná recese či stagflace 
ekonomiky by tyto příjmy zásadním způsobem ovlivnila. V takovém případě by musel být 
rozpočet korigován rozpočtovými opatřeními, a to formou rozpočtových škrtů, případně 
zapojením rezerv. Na straně výdajové je třeba upozornit zejména na inflační nárůst cen. ČNB 
odhaduje inflaci v roce 2023 na hodnotu cca 9 %. Při součtu s inflací roku 2022 dochází k 
extrémnímu zvýšení nákladů a lze předpokládat pokračování tohoto trendu v energiích a 
službách. V oblasti stavebnictví se naopak začíná projevovat stagnace a uklidnění cenové 
hladiny, což by mohlo mít mírně pozitivní vliv na vysoutěžené ceny stavebních zakázek. Další 
zásadním faktorem rozpočtu 2023 je nárůst cen energií, který pro rok 2023 odhadujeme v 
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navýšení o 17 mil Kč. Jedná se o předpoklad ve vazbě na odhadovanou spotřebu a 
zastropované ceny. Nicméně stále se jedná o zálohové platby a je možné, v případně delší 
zimní sezóny, očekávat další nárůst. Obzvláště u budov napojených na centrální systém 
vytápění nelze vývoj nákladů na energie dobře odhadnout. Ve mzdové oblasti je zapracován 
vládní návrh na zvýšení platů, který byl schválen již od 1.9.2022 ve výši 10 %. Celkové mzdové 
náklady jsou plánovány včetně rezerv s navýšením na celkových 11 %.Zásadní investicí pro 
rok 2023 je nadále pokračování výstavby KC, nicméně tato stavba je k datu zpracování návrhu 
rozpočtu pozastavena z důvodu ukončení stavebních prací ze strany stavební firmy. Z hlediska 
rozpočtu však nelze tuto investici zrušit, dokud nedojde k právnímu ukončení smluvní zakázky 
jako celku. Souběžně se nabízí varianta pokračovat ve výstavbě s případnou novou 
vysoutěženou stavební firmou, o čemž se musí teprve rozhodnout. Rozpočet tak tedy nadále 
s touto položkou počítá a není rušena. Její čerpání závisí na výše zmíněném rozhodnutí. Za 
tímto účelem je na příjmové stránce také zapojen investiční úvěru od ČSOB, který může být 
zapojen.Druhou největší investicí je Přístavba Knihovny, která pokračuje dle plánu a lze 
předpokládat její dokončení v termínu. Obě investiční akce generují možnost získat dotace, a 
to ve zvýšených hodnotách oproti původnímu plánu. Tyto dotace jsou zapojeny na příjmové 
stránce rozpočtu. O čerpání dotace na KC musí být samostatně rozhodnuto, protože 
podmínkou její uznání je dokončení stavby ve stanoveném termínu. Třetí nejvýznamnější 
investiční položkou je investiční rezerva nerozdělených akcí ve výši 38 mil Kč. O rozpouštění 
této rezervy bude rozhodnuto na nejbližším ZM (předpoklad únor 2023). Rozpočtové 
provizorium 2023 - pravidla Pro případ, že by předložený návrh rozpočtu města na rok 2023 
nebyl schválen vůbec a bylo by hlasováno o usnesení ve variantě číslo 3, navrhuji schválit 
zásady rozpočtového provizoria v tomto znění: • provozní výdaje za jeden kalendářní měsíc 
budou hrazeny až do výše 1/12 skutečnosti roku 2022. U provozních výdajů, jejichž výše je 
smluvně sjednaná, pak v plné výši. • výdaje související s odstraněním havárií, nebo vyvolaných 
živelnou pohromou budou hrazeny v plné výši, • úhrada závazků, které přecházejí z roku 2022 
do roku 2023, budou hrazeny v plné výši.Úhrada závazku plynoucí z již uzavřených smluv 
včetně pracovně právních smluv budou hrazeny v plné výši. Heslo pro XLS soubor – rozpis 
rozpočtu – je číslo 2023. (odemknout list) 
  
__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
R. Mácha – sděluje, že návrh rozpočtu potvrzuje dobrou kondici města. Předpokládáme ke 
konci roku dostatek zdrojů, jak už zdroje vlastní, nebo přiznané dotační, případně můžeme 
využít zdroje úvěrové. Rozpočet reflektuje snahu dokončit obě klíčové investice předvolebního 
období. Návrh odhaluje další finanční zdroje a využití z vlastní hospodářské činnosti, neboť 
víme, že tam leží zdroje v rozsahu 62 milionů a v tuto chvíli bude na nás, abychom se 
rozmysleli, jak tyto zdroje účelně využít. Bohužel, za poslední 3 roky to co jsme si našetřili, tak 
zhruba 20 až 25 % nám to spolkla inflace. Takto navržený rozpočet podporuje a doporučuje 
schválit. 
M. Blinková – informuje, že město čekají rozpočtová opatření a jedním z nich je stavba nového 
veřejného vodovod a čerpací stanice v lokalitě Horní Paseky. V prosinci dojde k formálnímu 
převzetí stavby a v březnu roku 2023, má být stavba vodovodu zahájena. Vítěznou nabídku 
předložila společnost Commodum společně se společností Cobbler. Dílo by mělo být 
ukončeno ke konci roku 2024. Byla zvažována možnost pravidelných splátek. P. Pilař nás 
informoval na jednání, že dojde ke změně a požádal nás, abychom zvážili financování ve dvou 
kolech, což znamená část té částky 34 mil. Kč by se platila v průběhu roku 2023 a zbytek podle 
skutečně provedených prací v roce 2024. Bude to formou rozpočtových opatření a o všem 
budou zastupitelé informováni.  
J. Kučera – doplňuje, že v rámci rozpočtového opatření se nastavoval plán financování, tak 
jak avizoval Martin Hrnčárek. Máme v rámci rozpočtu FRTI nějakou rezervu ve výši 10 milionů 
Kč se kterou budeme moci pracovat. 
R. Holiš – chce doplnit p. Blinkovou, že jsme pilotním projektem a nemohli jsme za město být 
příjmoví pro dotaci. Pokud by si město, bralo na tuto stavbu vlastní úvěr, tak ta splátka pro 
město, by byla dalších 9 mil. Kč navíc. Město je ekonomicky dobře vedeno a pro doplnění p. 
Hrnčárka, je tam odložených 10 mil. Kč o kterých jsme se před chvíli bavili, dále je tam rezerva 
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38 mil. Kč na projekty, o kterých se bude rozhodovat někdy v únoru a 20 milionů korun na 
rozpočtové opatření, kdy v součtu to činní zhruba nějakých 68 milionů korun, které jsou určené 
na investice. Připomíná i ul. Letenskou, kde je akutní problém, kde před poliklinikou vzniká 
chaos. Je připraven projekt, který řeší koordinaci všech parkovišť ve městě a zároveň je 
doplněn o kamerový systém, který pomůže městské policii, takže všichni, co budou po městě 
jezdit, budou vědět, kde jsou volná parkovací místa, což pomůže bezpečnosti ve městě. 
J. Kučera – je přesvědčen, že v Rožnově se bude investovat, jak jsme nebyli doposud zvyklí, 
takže určitě ambice získat dotace v rozsahu třeba 100 mil. Kč o kterých mluvil, tu jsou.  
J. Koryčanský – chce se vrátit k tomu vodovodu na Horních Pasekách, kde máme velkou 
výhodu, že první částku můžeme zaplatit až ve 12 měsíci roku 2023, což je pro město výhoda. 
K. Kosová – sděluje, že dnes rozpočet nepodpoří. Nevidí dostatečně rychlé pokračování v 
aktivitách, které vyplývaly z plánu udržitelné mobility. Z rozpočtu se také ztratila některá drobná 
opatření, která na ta byla navázána. Oblast životního prostředí byla přímo spojená s plánem 
udržitelné mobility a považovala to za prioritu. Dále došlo k vyškrtnutí projektu revitalizace 
nebo došlo k jeho zmenšení, v rámci revitalizace Tyršova nábřeží. Dále ji zajímá, jakým 
způsobem se bude rozdělovat ta položka 38 mil korun.  
M. Hrnčárek – chtěl by ujasnit jeden technický detail, že nemá radost z toho, že se neinvestuje, 
tak jak se plánovalo. Nicméně ty prostředky jsou na termínovaných vkladech a revolvingových 
vkladech, které banky nabízejí, takže v letošním rozpočtu inkasujeme necelé 4 mil. Kč na 
plusových úrocích. 
J. Kučera – souhlasí s tvrzením, že inflace nám ukrajuje, ale ne v takové míře, jak uvádí p. 
Mácha. Volné prostředky se město snaží zhodnocovat, aby inflace ukrojila co nejméně. 
Rozpočet je provozně rozumný není rozhazovačný a zachovává volné prostředky na investice, 
což je pozitivní pro město. V této fázi se všechny investiční akce do rozpočtu nedali, neboť 
nemáme probraný akční plán. Chceme to ve strategickém výboru prodiskutovat. Reagovali 
jsme na návrhu rozpočtu, který byl předložen a ten jsme pouze upravovali a snažili se najít 
úspory, co se týká konkrétních opatření, která nebyla v minulém roce nachystána, tak ty 
nemůžeme zrealizovat. Cyklo doprava a úprava MHD se chystá pro příští rok. 
__________________________________________________________________________ 
 
usnesení č. 15/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočet města na rok 2023 ve výši 
880 000 tis. Kč ve výdajové i příjmové části. Jako závazný ukazatel je v provozních výdajích 
stanoven objem výdajů za jednotlivé správce rozpočtu (ORJ) dle tabulky závazných ukazatelů, 
v investičních výdajích objem na jednotlivé akce (ORG) jako maximální. Správci rozpočtu jsou 
oprávněni provádět změnu rozpisu rozpočtu mezi provozními a investičními výdaji, pokud 
dochází ke změně rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 412/2021 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. Vedoucí odboru investic je oprávněn převést obecnou investiční rezervu odboru 
investic ve prospěch jiné investiční akce. Tajemník úřadu je oprávněn převést výdaj rozpočtu 
na jiného správce rozpočtu (ORJ) včetně přesunu výdaje mezi hlavní činností a ekonomickou 
činností města. 
 
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 3 (J. Dlabajová, K. Kosová, A. Valasová), 
Nehlasovalo: 0  
 
usnesení č. ../3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje upravený rozpočet města na rok 2023 
ve výši ......................... tis. Kč ve výdajové i příjmové části ve znění přijatých změn. Jako 
závazný ukazatel je v provozních výdajích stanoven objem výdajů za jednotlivé správce 
rozpočtu (ORJ) dle aktualizované tabulky závazných ukazatelů, v investičních výdajích objem 
na jednotlivé akce (ORG) jako maximální. Správci rozpočtu jsou oprávněni provádět změnu 
rozpisu rozpočtu mezi provozními a investičními výdaji, pokud dochází ke změně rozpočtové 
skladby dle vyhlášky č. 412/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Vedoucí odboru investic 
je oprávněn převést obecnou investiční rezervu odboru investic ve prospěch jiné investiční 
akce. Tajemník úřadu je oprávněn převést výdaj rozpočtu na jiného správce rozpočtu (ORJ) 
včetně přesunu výdaje mezi hlavní činností a ekonomickou činností města. 



  20/32 

 
Hlasování: Pro: 0, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 19 (M. Blinková, J. Dlabajová, M. 
Drápal, D. Drápala,, J. Fiedler, T. Gross, R. Holiš, P. Jelínek, M. Kokinopulos, J. Koryčanský, 
K. Kosová, J. Kučera,, R. Mácha, Z. Němeček, A. Slovák, P. Stolář, R. Szeruda, P. Uličný, A. 
Valasová)  
 
usnesení č. ../3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje zásady rozpočtového provizoria do 
doby schválení rozpočtu města na rok 2023 dle důvodové zprávy. 
  
Hlasování: Pro: 0, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 19 (M. Blinková, J. Dlabajová, M. 
Drápal, D. Drápala,, J. Fiedler, T. Gross, R. Holiš, P. Jelínek, M. Kokinopulos, J. Koryčanský, 
K. Kosová, J. Kučera,, R. Mácha, Z. Němeček, A. Slovák, P. Stolář, R. Szeruda, P. Uličný, A. 
Valasová)  
 
 
14 - Projednání a schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí služeb obecného 
hospodářského zájmu a smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu společnosti 
KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. pro rok 2023 - předkládají: Ing. Martin Hrnčárek, 
Ing. Jan Kučera, MSc.   
Důvodová zpráva: 
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 cenově 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 výši vstupného a ostatních příjmů 
např. z nájmů apod. Ekonomika letního koupaliště se odvíjí vždy od teplotních podmínek 
sezóny.Společnost dlouhodobě generuje ztrátu a v této souvislosti vzniká otázka jejího 
účetního a právního řešení. Financování této ztráty zvýšenou hotovostí (zvýšením základního 
kapitálu) je neekonomické rozhodnutí, protože společnost má dostatek cash-flow z důvodu 
financování odpisů z dotační smlouvy. Odpisy jsou však účetní položkou, která vyjadřuje 
morální a fyzické opotřebení majetku. Paradoxně tak se zvýšeními investicemi do společnosti 
rostou i odpisy a tedy účetní ztráta. S přihlédnutím k charakteru organizace s.r.o. je nutné tuto 
situaci řešit. Jednou z možností je přechod (transformace) této společnosti na příspěvkovou 
organizaci, kdy tento problém odpadá. (p.o. organizace není na rozdíl od s.r.o. založena za 
účelem zisku). V předchozích letech byla vypracována analýza převodu společnosti bazén na 
p.o., která však upozornila na případnou nutnost vrátit DPH pro porušení časového testu. 
Nejvýznamnější ,,vratky,, DPH by nastaly v letech 2022 a 2023. Proto byla tato transformace 
zatím odložena.V roce 2022 byla provedena dílčí organizační změna, kdy v rámci 
sjednocování sportovní infrastruktury přešla budova Zimního stadionu pod společnost Krytý 
Bazén. Z tohoto důvodu je dotace v roce 2023 vyšší a zahrnuje tedy i finanční podporu tohoto 
bývalého střediska Komerčních Domů R.Smlouva o závazku obecného hospodářského zájmu 
byla v souladu s legislativou EU uzavřena do r. 2023. Legislativa umožňuje max. 10 let trvání 
takové smlouvy a konečný termín je 31.12.2024. Dodatkem č. 4 rozšiřujeme smlouvu o 
závazek provozu zimního stadionu. Pro komplexnost uvádíme vývoj příspěvku v letech: 2015 
5.192.000,--2016 5.492.000,--2017 5.580.000,--2018 6.450.000,--2019 7.000.000,--2020 
7.700.000,--2021 7.700.000,--2022 9.200.000,--2023 16.400.000,-- (z toho Bazén - 11.2 mil. 
Kč a Zimní stadion - 5,2 mil. Kč) Mimo tuto podporu přechází na KB také dotační smlouva od 
Komerčních domů, kdy město přispívá na úvěrové splátky další částkou 1 640 tis. Kč + %. 
Jedná se o úvěr na zastřešení zimního stadionu, splatný v r. 2023.  
 
  
usnesení č. 16/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o 
poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ze dne 17.12.2014 ve znění uvedeném 
v předložené příloze č. 1 a 2 mezi společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se 
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sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361 a městem Rožnov 
pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 4 je součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
 
usnesení č. 17/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí zálohy na finanční podporu 
ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby pro rok 2023 ve výši 16.400.000 Kč 
společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov 
pod Radhoštěm, IČO 49606361 dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o poskytnutí zálohy 
na finanční podporu pro rok 2023, číslo smlouvy 0247/2022/KB R, mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm a společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. ve znění uvedeném v 
předložené příloze č. 3 a 4. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
 
 
15 - Projednání a schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb obecného 
hospodářského zájmu - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - předkládají: 
Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Jan Kučera, MSc.   
Důvodová zpráva: 
Rada města dne 19. 12. 2008 schválila smlouvu, na základě, které je příspěvkovou organizací 
ZK o víkendech zajištěna lékařská služba první pomoci pro dospělé. Tato služba pro veřejnost 
je dotovanou službou a její náklady jsou financovány z rozpočtu města a okolních obcí. 
Většinové náklady hradí Rožnov pod Radhoštěm. Důvodem je skutečnost, že tyto lokální 
služby nehradí systém zdravotního pojištění a občané by museli úrazy a jiné záležitosti řešit 
dojezdem do nejbližší nemocnice. V roce 2015 v návaznosti na předpisy EU uzavřelo město 
nový typ smlouvy, tzn. poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. Smlouva je platná 
do roku 2022. Za účelem pokračování této služby navrhujeme uzavřít dodatek č. 4, který 
umožní provozování činnosti do roku 2025. V souladu s legislativou EU je možné takovou 
smlouvu uzavřít max. na období 10 let, což rokem 2025 bude splněno. Konkrétně k tomu 
rozhodnutí SOHZ č. 2012/21/EU stanoví toto: • Toto rozhodnutí se použije pouze v případě, 
že doba, na kterou je podnik pověřen poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, 
nepřesahuje deset let. Jestliže doba pověření přesahuje deset let, použije se toto rozhodnutí, 
pouze pokud se od poskytovatele služby vyžaduje velká investice, kterou je nutno umořit 
během delšího období v souladu s obecně přijímanými účetními zásadami. Celková záloha 
pro rok 2023 bude 694 000 Kč a je stejná, jako v roce 2022. Na základě skutečně ošetřených 
pacientů pak dochází k vyúčtování a spoluúčasti jednotlivých okolních obcí. Níže uvádíme 
počet ošetřených pacientů. V roce 2020 a 2021 byl tzv. ,,covidový,, rok. Roční náklady města 
RpR se pak pohybují v částce cca 300 - 350 tis. Kč. 
Počet ošetřených pacientů 
20116882012705201365920147272015822201685520178422018891201972120203142021
342 
 
  
usnesení č. 18/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 4 Smlouvy o 
poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ve znění uvedeném v předložené příloze 
č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského 
kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČO 62182137 
dle důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 4 je součástí tohoto usnesení 
 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
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E) Odbor školství a kultury 
16 - Individuální dotace 2022 III. kolo - předkládají: Ing. Jan Kučera, MSc., Mgr. Lucie 
Vančurová   
Důvodová zpráva: 
V souladu s časovým harmonogramem individuálních dotací pro rok 2022 a s čl. VIII Zásad 
pro poskytování dotací z rozpočtu města schválených Zastupitelstvem města Rožnov pod 
Radhoštěm dne 12.11.2020 usnesením č. 8/13/ZM/12/11/2020 (dále jen Dotační zásady) byla 
podána v rámci třetího kola jedna žádost o individuální dotaci, jejíž požadavek převyšoval 
částku 50 000 Kč. V souladu se zákonem o obcích a dotačními zásadami je poskytování dotací 
přesahující částku 50 000 Kč vyhrazeno zastupitelstvu města, proto Vám tuto žádost 
předkládáme k projednání. Jedná se o žádost ev. č. IND III/4 Základní školy Sedmikráska, o. 
p. s. na "Stravování žáků ZŠ Sedmikráska". Individuální dotaci by škola použila na úhradu 
nákladů související s provozní režii stravování žáků ZŠ Sedmikráska, kteří se stravují ve školní 
jídelně na ZŠ Pod Skalkou. Předmětnou žádost projednala rada města dne 28. listopadu a 
nedoporučuje zastupitelstvu města žádost podpořit v požadované výši. Usnesení Rady města 
č. 39/4/RM/28/11/2022Rada města Rožnov pod Radhoštěm nedoporučuje zastupitelstvu 
města poskytnout individuální dotaci Základní škole Sedmikráska, o. p. s., se sídlem 
Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 25853708 na projekt Stravování žáků ZŠ 
Sedmikráska dle důvodové zprávy a předložených příloh. Upřesňující informace k 
problematice stravování ve ŠJ na ZŠ Pod Skalkou:1. cena obědu je stanovena na základě 
výpočtu vedoucí školního stravování ZŠ Pod Skalkou. Skládá se ze tří položek: • spotřeba 
potravin (stanoveno finanční normou dle věku dítěte), • osobní režie (hrubé mzdy, soc. a zdrav. 
pojištění) - 31 Kč, • věcná režie (spotřeba plynu, vody, elektřiny, tepla, opravy, odpisy, čistící 
a dezinfekční prostředky) – 11 Kč. Úhrada plateb za tyto položky je rozložena následovně: 
spotřeba potravin osobní režie věcná režie žák ZŠ Pod Skalkou hradí rodič hrazeno z MŠMT 
hrazeno v rámci příspěvku zřizovatele žák ZŠ Sedmikráska hradí rodič hrazeno z MŠMT 
hrazeno ZŠ Sedmikráska2. zjednodušený přehled zdrojů financování škol: ZŠ Sedmikráska 
ZŠ Pod Skalkou na základě zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, 
předškolním a školským zařízením a MŠMT stanoveným normativem neinvestičních výdajů 
(mzdové prostředky, odvody a ostatní neinvestiční výdaje) v roce 2022 částka činí 74 681 Kč 
na 1 žáka školy. ZDROJ FINANCÍ: MŠMTV souladu s ustanoveními § 161, 161a, 161b, 161c 
a § 163 odst. 1 školského zákona a rozpisem rozpočtu RgŠ ÚSC se stanovuje pro školy a 
školská zařízení výše výdajů na vzdělávání a školské služby (mzdové prostředky, odvody a 
ostatní neinvestiční výdaje). ZDROJ FINANCÍ: MŠMT školné – (26 000 Kč ročně, možnost 
slev za sourozence ve škole)ZDROJ FINANCÍ: RODIČE Příspěvek na provoz, případně 
investici ZDROJ FINANCÍ: ZŘIZOVATELVHČ – vedlejší hospodářská činnost VHČ – vedlejší 
hospodářská činnost Dary, šablony aj. Dary, šablony aj. Pozn.: Více informací k financování 
ZŠ Sedmikráska naleznete v příloze č. 2- Zdroje financování a Zpráva hospodaření 2021 
(zdroj: Výroční zpráva školy). Z výše uvedených informací vyplývá, že tzv. věcná režie v 
kalkulaci stravného v případě žáků ZŠ Pod Skalkou jde na vrub zřizovatele, tedy město Rožnov 
pod Radhoštěm. Jednak je to v souladu se zákonem o obcích, neboť obec uspokojuje potřeby 
svých občanů v oblasti výchovy a vzdělávání, a dále z důvodu, že obce získávají v rámci podílů 
na vybraných daních na základě zákona č. 234/2000 Sb. o rozpočtovém určení částky 
vycházející z počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí. V letošním roce je 
předpoklad, že výše prostředků ze sdílených daní na základě tohoto kritéria bude pro rok 2022 
v částce cca 15,71 tis. Kč na dítě. Celkový roční objem těchto příjmů za děti v městem 
zřizovaných školách zhruba odpovídá objemu prostředků, které město vynakládá svým školám 
ve výdajové části rozpočtu (provozní příspěvky, investiční příspěvky, opravy, údržba aj.).Roční 
provozní příspěvek zasílaný našim vlastním příspěvkovým organizacím je určen ze zákona 
pro jejich vlastní potřebu a nelze ho použít pro potřeby žáků cizího subjektu, proto je věcná 
režie za stravné fakturována na vrub ZŠ Sedmikráska. Rovněž je potřeba zmínit skutečnost, 
že rodiče, kteří nevyužili možnost tzv. „státního školství“ a jejich děti navštěvují soukromou 
školu, musí počítat s tím, že budou platit této škole školné, ve kterém můžou být náklady 
vztahující se za věcnou režii stravného zahrnuty. Problematika úhrady věcné režie za 
stravování byla konzultována i s KÚ Zlínského kraje a bylo nám potvrzeno, že v souladu s 
vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování konkrétně § 5, je úplata za školní stravování v 
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zařízeních školního stravování zřízených obcí určena ve výši normativu podle cen potravin a 
finančních limitů uvedených v této vyhlášce. 
  
__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
K. Kosová – informuje, že Sedmikráska přišla za vedením již před několika měsíci s tím, že se 
jim začíná komplikovat ekonomická situace a žádali nás o to, abychom našli cestu, jak jim 
odpustit režii na stravné. Odbor školství je informoval, že bude nejlepší požádat o individuální 
dotaci. Město dlouhodobě podporuje děti kupříkladu ve sportu a tato forma podpory v rámci 
zrušení režie na stravném jí přijde jako rozumná a chtěla by proto navrhnout jako protinávrh 
změnu usnesení, abychom mohli hlasovat o její pozitivní variantě. 
J. Kučera – žádá, o předání v písemné formě návrhové komisi. 
A. Valasová – chce doplnit, pokud máme takto nastavené podmínky individuální dotaci, že 
soukromá škola může o to požádat, tak si myslí, že je spíše problém v nastavení než v tom, 
že ta škola by to nemohla využít, pokud splňuje podmínky pro dotaci. 
P. Uličný – chce se přidat na stranu školy a zdůrazňuje, že by se měli podporovat školy typu 
Sedmikráska. Pokud se zastupitelstvu nepodaří podpořit tento návrh, tak navrhuje systém 
chytrý Rožnov, kde je možnost to podpořit v rámci technického řešení. 
J. Dlabajová – chce říci, že tato škola je přínosem pro město Rožnov a podpoří tento návrh. 
R. Szeruda – potvrzuje, že by se to mělo podpořit.  
J. Kučera – reaguje na to, že je tady koncepce rozvoje vzdělávání ve městě, která se 
zpracovávala ještě za minulého vedení, kde bylo navrženo, jak bychom měli školství v 
Rožnově zlepšovat a že tam není koncepční doporučení financovat soukromé školy. V této 
fázi se nemáme o co opřít. Je dobře, že město základní školu Sedmikráska podporuje nájmem, 
který je výrazně snížený a každý rok této škole pomáháme tím, že nemusí platit komerční 
nájem, na rozdíl od jiných soukromých škol, které jsme si tady promítali a své prostory si buď 
budovali, nebo si je pronajímají. Takže ten důvod není, že nechceme podpořit tuto školu. Ten 
důvod je takový, že se neopíráme o žádný koncepční dokument. Můžeme individuální dotaci 
podpořit tak, jak říkal v úvodu, není to nelegální a není to v rozporu s legislativou, je to v rozporu 
s principy a nemáme se v téhle fázi o co opřít. 
P. Uličný – doplňuje, že tady zazněly věcné režie, proto navrhoval technické řešení, které by 
přineslo to, že z 1 hromádky, kde by bylo ušetřeno, by se to mohlo dát do 2 hromádky, kde ty 
peníze jsou potřeba.  
J. Kučera – děkuji a souhlasí, že to je to řešení, které bychom měli hledat. 
__________________________________________________________________________ 
 
usnesení č. ../3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm neschvaluje poskytnutí individuální dotace 
Základní škole Sedmikráska, o.p.s., se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, IČ 25853708 na projekt Stravování žáků ZŠ Sedmikráska dle důvodové zprávy a 
předložených příloh. 
 
Hlasování: Pro: 10, Proti: 4 (R. Holiš, K. Kosová, P. Uličný, A. Valasová), Zdrželo se: 4 (J. 
Dlabajová, J. Fiedler, Z. Němeček, R. Szeruda), Nehlasovalo: 1 (J. Koryčanský), U tohoto 
bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou  
 
usnesení č. ../3/ZM/13/12/2022 
Protinávrh: Mgr. K.Kosová Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí 
individuální dotace Základní škole Sedmikráska, o.p.s., se sídlem Bezručova 293, 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 25853708 ve výši 100 000 Kč na projekt Stravování žáků ZŠ 
Sedmikráska dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1 a ukládá odboru školství a kultury 
připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání 
zastupitelstva města usnesením č. 8/13/ZM/12/11/2020 dne 12.11.2020 s příjemcem 
individuální dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a kultury MěÚ k podpisu této 
smlouvy. 
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Hlasování: Pro: 7, Proti: 2 (M. Kokinopulos, R. Mácha), Zdrželo se: 9 (M. Blinková, M. Drápal, 
D. Drápala,, T. Gross, P. Jelínek, J. Kučera,, Z. Němeček, A. Slovák, P. Stolář), Nehlasovalo: 
1 (J. Koryčanský), U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou  
 
usnesení č. 19/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města schvaluje dohodovací řízení k návrhu usnesení ve věci neschválení 
poskytnuté dotace u bodu č. 16 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Kokinopulos), Nehlasovalo: 0  
 
usnesení č. 20/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm neschvaluje poskytnutí individuální dotace 
Základní škole Sedmikráska, o.p.s., se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, IČ 25853708 na projekt Stravování žáků ZŠ Sedmikráska dle důvodové zprávy a 
předložených příloh. 
 
Hlasování: Pro: 13, Proti: 4 (R. Holiš, K. Kosová, P. Uličný, A. Valasová), Zdrželo se: 2 (J. 
Dlabajová, J. Fiedler), Nehlasovalo: 0  
 
F) Odbor správy majetku 
17 - Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej lesního pozemku p. č. 602/1 a části 
pozemku p. č. 600 v k.ú. Dolní Bečva a výkup pozemku p.č. 788/2 v k.ú. Hážovice. - 
předkládají: Ing. Michaela Hanzl, Mgr. Tomáš Gross   
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm je vlastníkem lesů v lokalitě Zvonový směřující na Hážovské 
díly (viz situační snímek uvedený v příloze č. 1 projednávaného bodu). Přístup k městským 
lesům v této lokalitě je po lesní komunikaci ve vlastnictví Obce Valašská Bystřice, po lesním 
pozemku města Rožnov pod Radhoštěm p. č. 788/1, na kterém se nachází lesní komunikace 
a dále po komunikaci nacházející se na pozemku p. č. 788/2 v k.ú. Hážovice, kterou vlastnila 
Česká republika - Lesy České republiky s.p. O zabezpečení přístupu k městským lesům v této 
lokalitě společnost Městské lesy Rožnov, s.r.o. dlouhodobě usiluje. Komunikace je i součástí 
značených cyklotras (viz situační snímky uvedené v příloze č. 2 a č. 3 projednávaného bodu), 
má tedy význam nejen hospodářský - přístup k městským lesům, ale i turistický. Na počátku 
roku 2022 tento pozemek Česká republika - Lesy ČR s.p. převedla do vlastnictví fyzické osoby. 
V současné době vlastní pozemek p. č. 788/2 v k.ú Hážovice xxxxxZxxxxx 
Bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, se kterou byla projednána 
možnost pozemek p. č. 788/2 v k.ú. Hážovice vykoupit, a to za podmínky převodu lesního 
pozemku města v lokalitě Černá hora Chata Mír, navazujícího na rekreační objekt Chaty Mír 
ve vlastnictví xxx Zxxxxx Bxxxxxxxxx.Předmět navrhovaného převodu :  
A) prodej pozemků města Rožnov pod Radhoštěm v k.ú. Dolní Bečva, a to celého pozemku 
p. č. 602/1 o výměře 4 929 m2 a části "a" pozemku p. č. 600 nově oddělenou a označenou dle 
návrhu geometrického plánu č. 2366-207/2022 jako díl "a" o výměře 638 m2, ze kterých 
sloučením vzniká dle návrhu geometrického plánu č. 2366-207/2022 pozemek p. č. 602/1 o 
nové výměře cca 5 567 m2. Geometrický plán č. 2366-207/2022 a situační snímek s 
vyznačením pozemku p. č. 602/1 o nové výměře tvoří přílohu č. 4 a č. 5 projednávaného bodu.  
 
B) koupě celého pozemku z vlastnictví xx. Zxxxxx Bxxxxxxxxx p. č. 788/2 o výměře 5 434 m2 
v k.ú. Hážovice do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. 
 
Navrhovaný převod má sice charakter směny, z právního hlediska se ovšem jedná o dvě kupní 
smlouvy. Důvodem je rozdílná forma vlastnictví, kdy město Rožnov pod Radhoštěm bude 
nabývat nemovitost od jediného vlastníka xxx Zxxxxx Bxxxxxxxxx a převádět nově vzniklý 
pozemek p. č. 602/1 o výměře 5 567 m2 do společného jmění manželů Lxxxxx Bxxxxxxx a xx. 
Zxxxxx Bxxxxxxxxx. 
 
Navrhovaný převod pozemků projednala rada města dne 12.08.2022 a svým usnesením č. 
2519/140/RM/12/08/2022 vyhlásila záměr na prodej pozemku p. č. 602/1 o nové výměře 5 567 
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m2 , který vznikl z celého pozemku p. č. 602/1 o výměře 4 929 m2 a části "a" pozemku p. č. 
600 o výměře 638 m2 to vše v k.ú. Dolní Bečva. Záměr byl zveřejněn na úřední desce v době 
od 16.08.2022 do 01.09.2022. V době zveřejnění záměru na úřední desce nebyly vzneseny 
žádné připomínky a podněty. 
  
Hodnota pozemku p. č. 788/2 o výměře 5 434 m2 ve vlastnictví xxx Zxxxxx Bxxxxxxxxx je 
stanovena na základě znaleckého posudku č. 3306/2022 zpracovaného Ing. Radkem 
Zádrapou, Ph.D., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, který tvoří přílohu č. 6 projednávaného 
bodu. Cena pozemku p. č. 788/2 včetně porostu je ohodnocena na částku 77 000 Kč (tj. 14,17 
Kč/m2). Znalecký posudek je aktuální pro rok 2022 a byl zpracován dne 18.01.2022. Na 
pozemku se nachází lesní cesta délky 300 m, dvě lesní skládky určené pro hospodářské 
využití v rámci těžby, porost je náletový. Podrobnější popis je uveden ve znaleckém posudku.  
 
K navrženému prodeji a výkupu je vydáno stanovisko Bc. Václava Tkáče - jednatele 
společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. - odborného lesního hospodáře, které tvoří přílohu č. 
7 projednávaného bodu, a z něhož vyplývá, že navržený převod je výsledkem dlouhodobých 
jednání a bude mít přínos zejména pro hospodářskou činnost Městských lesů Rožnov, 
s.r.o.Pro ocenění pozemku p. č. 602/1 o nové výměře 5 567 m2, který vznikl z celého pozemku 
p. č. 602/1 o výměře 4 929 m2 a části "a" pozemku p. č. 600 o výměře 638 m2 v k.ú. Dolní 
Bečva ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm byly zpracovány tyto znalecké posudky:  
 
1. Znalecký posudek č. 121 - 2022 zpracovaný Ing. Janem Tkáčikem, Ph.D., ze dne 9.8.2022, 
kdy cena obvyklá převáděného pozemku je stanovena na 166 000,- Kč (tj. 29,81 Kč/m2) . 
Znalecký posudek tvoří přílohu č. 8 projednávaného bodu. Objednatelem posudku bylo město 
Rožnov pod Radhoštěm. Dne 12.08.2022 rada města při projednání vyhlášení záměru byla 
informována o nesouhlasu xxxx Vxxxxxx Kxxxx zastupujícího xxx Zxxxxx Bxxxxxxxxxx s výší 
ceny stanovenou znaleckým posudkem č. 121 - 2022 a o návrhu na vypracování oponentního 
znaleckého posudku.  
 
2. Oponentní znalecký posudek č. 3342/2022 zpracovaný Ing. Radkem Zádrapou, Ph.D., ze 
dne 10.10.2022, kdy cena obvyklá převáděného pozemku je stanovena na 103 000,- Kč (tj. 
18,50 Kč/m2). Znalecký posudek tvoří přílohu č. 9 projednávaného bodu a jeho zpracování 
hradil xxxx Vxxxxx Kxxx zastupující xxx Zxxxxx Bxxxxxxxxxx.  
Město Rožnov pod Radhoštěm uhradilo náklady na vyhotovení geometrického plánu č. 2366-
207/2022 ve výši 11 100,- Kč. Manželé Bxxxxxxxxx uhradí 1/2 těchto nákladů městu společně 
s kupní cenou.  
Dne 28.11.2022 rada města na svém zasedání projednala výše uvedené podklady, které jsou 
uvedeny v příloze č. 1-9 tohoto podání.1. V souladu s doporučením rady města ze dne 
28.11.2022 usnesení č. 48/4/RM/28/11/2022 předkládá majetkoprávní oddělení návrh 
usnesení č. 1:  
Schválení prodeje pozemku p. č. 602/1 o nové výměře 5 567m2 vzniklého dle geometrického 
plánu č. 2366-207/2022 z pozemku p. č. 602/1 o výměře 4 929 m2 a části pozemku p. č. 600 
o výměře 638 m2 označené jako díl "a" ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v k.ú. 
Dolní Bečva do společného jmění manželů Lxxxxx Bxxxxxxx a xxx Zxxxxx Bxxxxxxxxx, oba 
trvalý pobyt xxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm za cenu obvyklou stanovenou 
znaleckým posudkem č. 121-2022 (příloha č. 8 projednávaného bodu) tzn. 166 000 Kč (tj. 
29,81 Kč/m2) a nabytí pozemku p. č. 788/2 o výměře 5 434 m2 v k.ú. Hážovice z vlastnictví 
xxxZxxxxx Bxxxxxxxxx do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za cenu obvyklou 
stanovenou znaleckým posudkem č. 3306/2022 (příloha č. 6 projednávaného bodu), tzn. 77 
000 Kč (tj. 14,17 Kč/m2) a znění kupní smlouvy č. 204/2022/OSM uvedené v příloze č. 10 
tohoto podání.Vzhledem k výši doplatku by manželé Bxxxxxxxxx uhradili městu kupní cenu za 
pozemek p. č. 602/1 o nové výměře 5 567m2 v k.ú. Dolní Bečva ve výši 166 000,- Kč a 1/2 
nákladů na vyhotovení geometrického plánu ve výši 5 550,- Kč, celkem tedy částku 171 550,- 
Kč ve splátkách takto: první splátka ve výši 99 550,- Kč bude zaplacena do 30 dnů po účinnosti 
kupní smlouvy a zbytek kupní ceny tj. 72 000 Kč bude zaplacen v 24 měsíčních splátkách ve 
výši 3 000 Kč. Kupní smlouva bude vložena do katastru nemovitostí po zaplacení částky 99 
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550,- Kč. Zároveň bude proveden vklad pro zajištění dluhu a to formou zřízení zástavního 
práva a zákazu zatížení k převáděnému pozemku p. č. 602/1 v k.ú. Dolní Bečva. Město uhradí 
xxx Zxxxxx Bxxxxxxxxx kupní cenu za pozemek p. č. 788/2 v k.ú. Hážovice ve výši 77 000,- 
Kč do 30 dnů od účinnosti smlouvy.2. V souladu s návrhem xxx Zxxxxx Bxxxxxxxxx předkládá 
majetkoprávní oddělení alternativní návrh usnesení č. 2:Schválení prodeje pozemku p. č. 
602/1 o nové výměře 5 567m2 vzniklého dle geometrického plánu č. 2366-207/2022 z 
pozemku p. č. 602/1 o výměře 4 929 m2 a části pozemku p. č. 600 o výměře 638 m2 označené 
jako díl "a" ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v k.ú. Dolní Bečva do společného 
jmění manželů Lxxxxx Bxxxxxxx a xxx Zxxxxx Bxxxxxxxxx, oba trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxx 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 
3342/2022 (příloha č. 9 projednávaného bodu) tzn. 103 000 Kč (tj. 18,50 Kč/m2) a nabytí 
pozemku p. č. 788/2 o výměře 5 434 m2 v k.ú. Hážovice z vlastnictví xxxZxxxxx Bxxxxxxxxx, 
trvalý pobyt xxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3306/2022 (příloha č. 6 
projednávaného bodu) tzn. 77 000 Kč (tj. 14,17 Kč/m2) a znění kupní smlouvy č. 
243/2022/OSM uvedené v příloze č. 11 tohoto podání. Manželé Bxxxxxxxxx uhradí městu 
kupní cenu za pozemek p. č. 602/1 o nové výměře 5 567m2 v k.ú. Dolní Bečva ve výši 103 
000,- Kč a 1/2 nákladů na vyhotovení geometrického plánu ve výši 5 550,- Kč, celkem tedy 
částku 108 550,- Kč a město uhradí xxx Zxxxxx Bxxxxxxxxx kupní cenu za pozemek p. č. 788/2 
v k.ú. Hážovice ve výši 77 000,- Kč jednorázově.  
 
__________________________________________________________________________ 
Diskuze: 
R. Holiš – se dotazuje, na část pozemku nad chatou Mír, o kterém byl již v minulosti informován 
p. Poláškem, že v tom místě je právě nástup do městských lesů, tímto se chce zeptat, jestli 
toto bylo konzultováno i s městskými lesy a jaké k tomu mají oni stanovisko.  
S. Vojkůvková – odpovídá, že p. Polášek byl iniciátorem této směny a nyní je to projednáváno 
s p. Tkáčem. Nástup do městských lesů, zůstává stále zachován.  
Host p. Kluk – nesouhlasím se znaleckým posudkem p. Tkáčika, sice je formálně správně, ale 
věcně je úplně špatně. Předčítá závěr znalecké posudku, který je přílohou. Z tohoto vyplývá, 
že ten znalecký posudek, který rada doporučila, je podle něj úplně mimo a dále to vysvětluje 
tím, že vyšší cenu v čase a místě obvyklé k ceně zjištěné v konkrétním oceňovací případě, je 
dáno tím, že tento pozemek plní zvláštní funkční význam takzvaných jiných pozemků, spočívá 
v zajištění obslužných funkcí pro samotné pozemky lesní a manipulačních prostor. Tím by 
chtěl říct, že když směňoval pozemek, který vlastnil s pozemkem, který vlastní lesy ČR a má 
o ně zájem město. Tak tento pozemek, on směnil za 2 roky a p. Plášek se to snažil realizovat 
x let. Chce zdůraznit, že tam jsou stejné obslužné záležitosti, které jsou tady. Na rozdíl od toho 
pozemku, který je nad chatou mír tam není nic. Co vlastně podle jeho závěru, ten pozemek 
prodražuje, je fakt, že navazuje na chatu Mír. Nabízí směnu pro koupi a prodej pozemku, o 
které město potřebuje a usiluje o ně x let, prodá za férovou cenu, kterou p. Zádrapa stanovil a 
na kterého se člověk, který zpracovával původní posudek, de facto i odvolává. Nikdo 
neuvažoval o tom, co by nastalo, kdyby se tato transakce neuskutečnila. Doufá, že to 
nenastane a ani on, to tak nechce. 
__________________________________________________________________________ 
 
usnesení č. 21/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej pozemku p. č. 602/1 o nové 
výměře 5 567 m2, který vznikl sloučením pozemku p. č. 602/1 o výměře 4 929 m2 a části 
pozemku p. č. 600 o výměře 638 m2 označené jako díl "a" dle geometrického plánu č. 2366-
207/2022, uvedeného v příloze č. 4 projednávaného bodu, ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm v k.ú. Dolní Bečva do společného jmění manželů Lxxxxx Bxxxxxxx a xxx Zxxxxx 
Bxxxxxxxxx, oba trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxx756 61 Rožnov pod Radhoštěm včetně zřízení 
zástavního práva a zákazu zatížení k převáděnému pozemku ve prospěch města a výkup 
pozemku p. č. 788/2 v k.ú. Hážovice ve vlastnictví xxx Zxxxxx Bxxxxxxxxx do vlastnictví města 
Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, a uzavření kupní 
smlouvy č. 204/2022/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, Lxxxxxx Bxxxxxxxx, trvalý 
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pobyt xxxxxxxxxxxxx 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a xx. Zxxxxxx Bxxxxxxxxxx, trvalý pobyt 
xxxxxxxxxxxxx 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 10 
projednávaného bodu. 
Schválená kupní smlouva č. 204/2022/OSM je součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 14, Proti: 1 (R. Mácha), Zdrželo se: 3 (J. Dlabajová, R. Szeruda, A. Valasová), 
Nehlasovalo: 1 (J. Koryčanský)  
 
usnesení č. ../3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej pozemku p. č. 602/1 o nové 
výměře 5 567 m2, který vznikl sloučením pozemku p. č. 602/1 o výměře 4 929 m2 a části 
pozemku p. č. 600 o výměře 638 m2 označené jako díl "a" dle geometrického plánu č. 2366-
207/2022, uvedeného v příloze č. 4 projednávaného bodu, ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm v k.ú. Dolní Bečva do společného jmění manželů Lxxxxx Bxxxxxxx a xxx Zxxxxx 
Bxxxxxxxxx, oba trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxx756 61 Rožnov pod Radhoštěm a výkup 
pozemku p. č. 788/2 v k.ú. Hážovice ve vlastnictví xxx Zxxxxx Bxxxxxxxxx do vlastnictví města 
Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření kupní 
smlouvy č. 243/2022/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, Lxxxxxx Bxxxxxxxx, trvalý 
pobyt xxxxxxxxxxxxx 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a xx. Zxxxxxx Bxxxxxxxxxx, trvalý pobyt 
xxxxxxxxxxxxx 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 11 
projednávaného bodu. 
Schválená kupní smlouva č. 243/2022/OSM je součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 0, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 19 (M. Blinková, J. Dlabajová, M. 
Drápal, D. Drápala,, J. Fiedler, T. Gross, R. Holiš, P. Jelínek, M. Kokinopulos, J. Koryčanský, 
K. Kosová, J. Kučera,, R. Mácha, Z. Němeček, A. Slovák, P. Stolář, R. Szeruda, P. Uličný, A. 
Valasová)  
 
 
18 - Prodej pozemků města p. č. 2300/12, p. č. 2300/13, p. č. 2300/14, p. č. 2300/15, p. č. 
2300/16 a p. č. 2767/54 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm - Dolní Paseky ulice V Mokrém - 
předkládají: Mgr. Tomáš Gross, Ing. Michaela Hanzl   
Důvodová zpráva: 
Majetkoprávní oddělení obdrželo žádost pana Dxxxxx Oxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm na prodej části městského pozemku p. č. 2300/7 v k.ú. Rožnov 
pod Radhoštěm, který je dlouhodobě užíván jako součást zahrady rodinného domu. 
Žádost byla projednána dne 11.10.2021 Ing. Lenkou Pavelkovou na místě samém a následně 
v koordinační skupině města dne 12.10.2021. 
 
Z projednání vyplynula nutnost řešit záležitost v rozsahu zaměření celé lokality včetně 
projednání se společností Městské lesy Rožnov, s.r.o., protože dle orientačního šetření bylo 
zjištěno, že pozemky připlocené soukromými subjekty se nacházejí v severní části podél 
místní komunikace a vodního toku a to části pozemku p. č. 2300/11 - ostatní plocha neplodná 
půda, z východu je užívána část pozemku p. č. 2767/13 - zahrada a z jižní strany část lesních 
pozemků p. č. 2300/7 a p. č. 2767/8, to vše v majetku města Rožnov pod Radhoštěm. 
Veškeré pozemky uvedené v této důvodové zprávě se nacházejí v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm. 
Po zjištění rozsahu dotčených pozemků města byli kontaktováni manželé Oxxxxxxx, Pxxxx 
Bxxxxx a Oxxxxxx Fxxxx, se kterými bylo zahájeno jednání o možnosti narovnání 
majetkoprávních vztahů v dané lokalitě. Manželé Oxxxxxxx požádali o přerušení jednání z 
důvodu prověření zápisů na katastrálním pracovišti ve Valašském Meziříčí, vzhledem k tomu, 
že nemovitost byla předmětem dědictví a rozsah zaplocených městských pozemků jim nebyl 
v plném rozsahu znám. 
  
Ze strany majetkoprávního oddělení byl navržen tento postup: Zaměření příslušné lokality, 
zpracování znaleckých posudků na stanovení ceny v místě a čase obvyklé včetně stanovení 
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výše náhrad za vynětí z lesního půdního fondu (lesní pozemky) a následný prodej současným 
vlastníkům nemovitostí, kteří pozemky užívají a zároveň se o ně i starají. Odborný lesní 
hospodář p. R. Polášek a následně Bc. Václav Tkáč souhlasili s vyjmutím zaplocených částí 
lesních pozemku z lesního půdního fondu a následným prodejem. Dotčené plochy lesních 
pozemků p. č. 2300/7 a p. č. 2767/8 se nacházejí v prudkém svahu a bezprostředně navazují 
na stavby rodinných domů, nejsou tedy vhodné pro zalesnění z hlediska bezpečnosti 
soukromých staveb a nepřístupnosti pro potřeby lesní hospodářské činnosti. 
 
V květnu roku 2022 bylo jednání s vlastníky obnoveno na jejich žádost po obdržení vyjádření 
katastrálního úřadu.  
 
Pro zaměření lokality byl vytvořen geometrický plán č. 6979-37/2022 ze dne 21.7.2022 ( dále 
jen "geometrický plán"), který je přílohou č. 1 projednávaného bodu. Geometrickým plánem 
byly odděleny a nově označeny pozemky p. č. 2300/12, p. č. 2300/14 a p. č. 2300/16 oddělené  
z pozemku p. č. 2300/11 (pozemky vyznačené červeně). Dále byl oddělen a nově označen 
pozemek p. č. 2767/54 vzniklý z části pozemku p. č. 2767/13 (pozemek vyznačený modře) a 
pozemky p. č. 2300/13 a p. č. 2300/15 vzniklé z částí pozemku p. č. 2300/7 a p. č. 2767/8 - 
lesní pozemek (pozemky označené žlutě). Všechny nově oddělené pozemky byly na základě 
geometrického plánu zapsány do katastru nemovitostí. U lesních pozemků proběhlo správní 
řízení o trvalém odnětí pozemků pro plnění funkcí lesa. V situačním snímku, který tvoří přílohu 
č. 2 projednávaného bodu, jsou jednotlivé nově vzniklé pozemky označeny a popsány.  
 
Majetkoprávní oddělení odboru správy majetku předkládá k projednání a schválení návrh na 
prodej: 
1. Pozemku p. č. 2300/12 o výměře 61 m2 a pozemku p. č. 2300/13 o výměře 196 m2 ve 
prospěch Lxxxxxx Oxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. 
Manželé Oxxxxxxx doložili notářský zápis - smlouvu o manželském majetkovém režimu, na 
základě které požádala o převod pozemků uvedených výše pouze paní Lxxxxxx Oxxxxxxx , 
2. Pozemku p. č. 2300/14 o výměře 64 m2 a pozemku p. č. 2300/15 o výměře 274 m2 ve 
prospěch Pxxxx Bxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
3. Pozemku p. č. 2300/16 o výměře 50 m2 a pozemku p. č. 2767/54 o výměře 28 m2 ve 
prospěch manželů Oxxxxxxx Fxxxxx a Mxxxx Fxxxxxxx, oba trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxx 756 
61 Rožnov pod Radhoštěm a Jxxx Fxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm. Záměr na prodej výše uvedených pozemků byl schválen radou města dne 
23.09.2022 usnesením č. 2584/145/RM/23/09/2022 a vyvěšen na úřední desce v době od 
03.10.2022 do 19.10.2022, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. V době zveřejnění 
záměru na úřední desce nebyly vzneseny žádné připomínky či podněty. Pro stanovení ceny 
obvyklé pozemků p. č. 2300/12, p. č. 2300/14, p. č. 2300/16 a p. č. 2767/54 , které nejsou 
pozemky lesními, byl zpracován "Znalecký posudek č. 29/4362/2022" ze dne 10.6.2022 xxxx 
Jxxxx Mxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , tvořící 
přílohu č. 3 projednávaného bodu. Dle znaleckého posudku je cena v místě a čase obvyklá 
stanovena na 300,- Kč/m2. Náklady na zpracování znaleckého posudku hradili žadatelé. 
Pro stanovení ceny v místě a čase obvyklé pozemků p. č. 2300/13 a p. č. 2300/15, které byly 
pozemky lesními, byl vypracován "Znalecký posudek ev.č. 445-06/22" ze dne 27.08.2022 xxx. 
Mxxxxx Nxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, který je přílohou č. 4 
projednávaného bodu. Dle znaleckého posudku je cena obvyklá stanovena na 20,- Kč/m2. K 
ceně pozemku s charakterem lesa bude připočtena výše komplexních náhrad škod na lesních 
pozemcích vypočtená znaleckým posudkem ev. č. 441-02/22 zpracovaným xxxx Mxxxxx 
Nxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tvořící přílohu č. 5 projednávaného 
bodu. Náhrada za trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa je stanovena ve výši 
54,054 Kč/m2. Celková cena za m2 pozemku p. č. 2300/13 a p. č. 2300/15 je tedy po 
zaokrouhlení cca 74 Kč/m2. Zpracování znaleckých posudků č. 445-06/22 a 441-02/22 hradilo 
město Rožnov pod Radhoštěm a náklady jsou rozpočítány do celkové kupní ceny pro 
jednotlivé kupující.Majetkoprávní oddělení předkládá k projednání a schválení návrh:1. Kupní 
smlouvy č. 222/2022/OSM na prodej pozemku p. č. 2300/12 a p. č. 2300/13, kdy kupujícím je 
Lxxxxxx Oxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Celková cena 
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ve výši 36 515,- Kč bude zaplacena kupující jednorázově (viz. příloha č. 6 - kupní smlouva č. 
222/2022/OSM ), kdy součástí celkové kupní ceny jsou i náklady ve výši 1/3 nákladů na 
zpracování geometrického plánu - 1 700,- Kč, 1/2 nákladů na zpracování znaleckých posudků 
č. 445-06/22 a č. 441-02/22 - 2 000,- Kč a částky 10 595,- Kč za trvalé odnětí pozemku p. č. 
2300/13 z lesního půdního fondu. 2. Kupní smlouvy č. 225/2022/OSM na prodej pozemku p. 
č. 2300/14 a p. č. 2300/15, kdy kupujícím je Pxxxx Bxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxx, 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm. Celková cena ve výši 43 191,- Kč bude zaplacena dle dohody s 
panem Pxxxxx Bxxxxxxx takto: po podpisu smlouvy bude uhrazena částka 23 191,- Kč do 30 
dnů ode dne podpisu smlouvy, zbytek kupní ceny tj. 20 000,- Kč bude uhrazena v 10 měsíčních 
splátkách ve výši 2 000,- Kč/měsíc. Kupní smlouva bude vložena do katastru nemovitostí po 
zaplacení částky 23 191,- Kč. Zároveň bude proveden vklad pro zajištění dluhu a to formou 
zřízení zástavního práva a zákazu zatížení k převáděným pozemkům (viz. příloha č. 7 - kupní 
smlouva č. 225/2022/OSM). Součástí celkové ceny jsou náklady ve výši 1/3 nákladů na 
zpracování geometrického plánu - 1 700,- Kč, 1/2 nákladů na zpracování znaleckých posudků 
č. 445-06/22 a č. 441-02/22 - 2 000,- Kč a částky 14 811,- Kč za trvalé odnětí pozemku p. č. 
2300/15 z lesního půdního fondu. 3. Kupní smlouvy č. 223/2022/OSM na prodej pozemku p.č. 
2300/16 a p.č. 2767/54, kdy kupujícími jsou manželé Oxxxxxx Fxxxx a Mxxxx Fxxxxxxx, oba 
trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, kteří nabydou do společného 
jmění manželů ideální 1/2 převáděných pozemků a Jxxx Fxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxx, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, která nabyde do svého vlastnictví ideální 1/2 převáděných 
pozemků. Celková cena výši 25 100,- Kč bude kupujícími zaplacena jednorázově. (viz. příloha 
č. 8 - kupní smlouva č. 223/2022/OSM). Kdy součástí této celkové ceny jsou náklady a to ve 
výši 1/3 nákladů na zpracování geometrického plánu - 1 700,- Kč. 
Součástí projednávaného bodu je i fotodokumentace : Příloha č. 9 - fotodokumentace p. č. 
2300/12 a p. č. 2300/13Příloha č. 10 - fotodokumentace p. č. 2300/14 a p. č. 2300/15Příloha 
č. 11 - fotodokumentace p. č. 2300/16 a p. č. 2767/54Na základě požadavku zastupitelstva 
města ze dne 8.11.2022 majetkoprávní oddělení projednalo výše uvedený záměr prodeje 
pozemků p. č. 2300/12, p. č. 2300/14 a p. č. 2300/16 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z hlediska 
případného vzniku povodňové situace s vodoprávním úřadem odboru životního prostředí a 
výstavby, který vydal sdělení, z něhož vyplývá, že k zatopení výše uvedených pozemků při 
povodňových stavech nedochází. Sdělení vydané dne 22.11.2022 je přílohou č. 12 tohoto 
bodu.Ve věci případného umístění výhybny je v budoucnu možné využít pozemky p. č. 
2767/13, p. č. 2767/10 a p. č. 2300/7 (vyznačené v příloze č. 13), které jsou ve vlastnictví 
města Rožnov pod Radhoštěm, bezprostředně navazují na místní komunikaci pasportní číslo 
MK 359c, lokalitu, která je předmětem prodeje, a jsou územní rezervou využívanou společností 
Městské lesy Rožnov pro přístup k lesním pozemkům města. Vybudování výhybny na 
pozemcích p. č. 2767/13, p. č. 2300/7 a p. č. 2767/10 - bude-li to žádoucí - není v kolizi s 
potřebami společnosti Městské lesy Rožnov.  
 
  
usnesení č. 22/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej pozemků p. č. 2300/12 o 
výměře 61 m2 a p. č. 2300/13 o výměře 196 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví 
města ve prospěch Lxxxxxx Oxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření kupní smlouvy č. 
222/2022/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 6 projednávaného bodu mezi městem Rožnov 
pod Radhoštěm jako prodávajícím a Lxxxxxxx Oxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxx, 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm jako kupující. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení.  
 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (P. Uličný)  
 
usnesení č. 23/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej pozemků p. č. 2300/14 o 
výměře 64 m2 a p. č. 2300/15 o výměře 274 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví 
města ve prospěch Pxxxx Bxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, včetně zřízení zástavního práva a zákazu zatížení k převáděným pozemkům ve 
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prospěch města ,dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření kupní smlouvy 
č. 225/2022/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 7 projednávaného bodu mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a Pxxxxx Bxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxx, 756 
61 Rožnov pod Radhoštěm, jako kupujícím. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto 
usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
 
usnesení č. 24/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej pozemků p. č. 2300/16 o 
výměře 50 m2 a p. č. 2767/54 o výměře 28 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví 
města ve prospěch xxxxxxx Oxxxxxxx Fxxxxx a Mxxxx Fxxxxxxx, oba trvalý pobyt 
xxxxxxxxxxxxxx 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a Jxxx Fxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxx, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření 
kupní smlouvy č. 223/2022/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 8 projednávaného bodu mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a xxxxxxx Oxxxxxxxx Fxxxxxx a Mxxxx 
Fxxxxxxxx, oba trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a Jxxxx 
Fxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako kupujícími. 
Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (D. Drápala,)  
 
G) Různé 
19 - Informace, podněty - předkládá: Ing. Jan Kučera, MSc.   
Důvodová zpráva: 
Bod je určen zejména k předání neformálních informací mezi vedením města a ostatními 
zastupiteli. 
 
__________________________________________________________________________ 
Diskuze: 
R. Holiš – děkuje za informace, které žádal. Má dva podněty, aby Rada města zvážila, kam 
bude cílit další peníze, tak aby tam byla zahrnuta cyklostezka, která by propojila Frenštát a 
Trojanovice. Dále se na něj obrací občané z úseku mezi Jánoštíkem a pneuservisem Kastini, 
kde chybí dlouhodobě chodníky. PODNĚT 
J. Kučera – potvrzuje, že rozpočet, který se dnes schvaloval, byla studie cyklostezky a to 
znamená, že s tím počítáme a budeme to řešit. 
T. Gross – informuje, že některé komise rady města jsou již zřízené a byli zvoleni jejich 
členové. U některých komisí ještě není stanoveno, jestli je zřídit jako výbor nebo pracovní 
skupinu. Nebyla zatím zřízena komise energetická a paměti města. U komise rady seniorů, 
komise místní agendy 21 a životního prostředí, je potřeba doplnit 2 zastupitele, kteří budou 
členy této komise při rozhodování o programové podpoře. 
M. Blinková – předává slovo p. Holišovi, se kterým je domluvena, že tento bod představí jako 
člen představenstva VaKu. 
R. Holiš – informuje, že proběhala schůzka, mezi ním, vedením města a panem ředitelem 
VaKu Vsetín a byla iniciována k tomu, abychom předali informace z představenstva na vedení 
města. Dále by chtěl za představenstvo okomentovat, rozhodnutí o zvýšení vodného a 
stočného. Ve srovnání s ostatními vodárnami v okolí, se VaK Vsetín pohybujeme někde v té 
spodní polovině. Společnost vodovody a kanalizace se pere nejenom s nárustem cen energií, 
ale i s obrovský nárůstem mzdových výdajů. Takže tady nebylo jiného rozhodnutí, než zvýšit 
vodné a stočné. Na představenstvu se podařilo prosadit velké opravy, které pomohou snížit 
ztrátu ve vodě, která je rozváděna po Rožnově z nějakých 12 % na zhruba 6 %. V Rožnově 
se poměrně velmi investuje do opravy stávajícího majetku jako je úprava přečerpávací stanice 
v areálu dřevěného městečka. Dále se jedná o prodloužení vodovodního řádu na výpadovce 
z Rožnova. Samotné dílčí plánované akce představí společnost na únorovém zastupitelstvu. 
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P. Uličný – by se chtěl zeptat na portál strategie Rožnov, kdo ho má na starosti, protože je to 
portál, který by nás měl propojovat jak občany, tak město v tom, abychom měli všechny 
informace. 
T. Gross – sděluje, že zájem o tento portál je menší, což ale neříká, že bychom tento portál 
chtěli opustit. 
J. Kučera – informuje, že tisková mluvčí má v téhle fázi dopracovat plán komunikace, jehož 
součástí je právě využití webu strategie Rožnov. Tento plán by se měl potom projednat s 
jednotlivými vedoucími odborů a referenty. Takže hledáme cestu, jak budeme držet tento web 
aktuální. 
P. Uličný – dotazuje se, zda k tomu rozhodnutí patří i to, jestli by tento portál měl sloužit jako 
centrální bod informací, nebo se jedná o možném vypuštění tohoto portálu a stanovení jiné 
komunikační brány, na kterou by se obraceli občané. 
J. Kučera – informuje, že se neuvažovalo o tom vypuštění, protože je to už zaběhlé a poměrně 
to funguje. V téhle fázi počítáme s tím, že to budeme nadále využívat a bude to jeden z 
nástrojů, kde budeme shromažďovat informace o probíhajících a připravovaných investičních 
akcích.  
P. Uličný – dotazuje se, na koho je možnost se obrátit v případě nejasností na tomto portále. 
J. Kučera – odpovídá, že v této fázi za to odpovídá tisková mluvčí.  
R. Holiš – žádá, aby se pokračovalo v informování občanů v průběhu roku o tom, jak na tom 
město je a kolik je skutečný dluh, abychom rozptýlili informace, které tady různě kolovaly. 
PODNĚT 
P. Uličný – chtěl by požádat a zároveň motivovat k tomu, aby rodině ze Zubří postižené 
požárem přispěli a podpořili je v této nelehké době. 
J. Kučera – odpovídá na žádost Petra Uličného, tím že město zareagovalo na tuto vzniklou 
situaci a chce rodině pomoci s přechodným bydlením. Dále by chtěl informovat, že měřící 
místo na nábřeží, začíná od 21.12.2022 měřit a pokutovat. Ukončuje jednání zastupitelstva s 
přáním klidných Vánoc. 
__________________________________________________________________________ 
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