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ZÁPIS 

z 27. zasedání Zastupitelstva města  

Rožnov pod Radhoštěm konané dne 13. 9. 2022, od 14:00 

 

  

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.  
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení. 
 
Přítomni: Libor Adámek, Bc. Markéta Blinková, Mgr. Martin Drápal, doc. PhDr. Daniel 
Drápala Ph.D., Ing. Radim Holiš, Petr Jelínek, Mgr. Miroslav Kokinopulos, doc. Mgr. Petr 
Kopecký Ph.D., Jaromír Koryčanský, Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Jan Kučera MSc., RNDr. 
Ivan Lukáš, Ing. Radúz Mácha, MVDr. Jana Malcová, Jiří Martínek, RNDr. Jiří Melcher, 
MUDr. Zdeněk Němeček, Ing. Jiří Pavlica, Ing. Jiří Sapík, Ing. Lenka Střálková, Alois 
Vychodil 
Pracovníci městského úřadu: Ing. Martin Beníček, Ing. Petr Čtveráček, Bc. Luboš Fusek, 
Ing. Michaela Hanzl, Ing. arch. Jan Horký, Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Michal Laktiš, Bc. 
Pavlína Štefániková Plesníková, Ing. Hana Žatková 
Právníci: Mgr. Hana Martinátová, Mgr. Petra Pšenicová 
Hosté: Ing. et Ing. arch. Lubomír Bača, RNDr. Ing. Miroslav Vrtiška, Ing. Lukáš Trčka, Doc. 
Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. - online, Jakub Navláčil 
Tajemník: Ing. Lenka Pavelková 
Zapisovatel: Blanka Sapíková 
Ověřovatelé: Jiří Martinek, Jaromír Koryčanský 
Návrhová komise: Markéta Blinková, Martin Drápal, Lenka Střálková 
Hosté u bodu č. 3: Ing. Lukáš Trčka 
Hosté u bodu č. 4: Doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. - online, Jakub Navláčil 
Hosté u bodu č. 10: Ing. et Ing. arch. Lubomír Bača, RNDr. Ing. Miroslav Vrtiška 
 
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 cenách energií  
4 - Informace o investičních akcích Kulturní centrum a Přístavba městské knihovny  
5 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení 
podnětů  
6 - Zpráva o činnosti rady města  
C) Odbor finanční 
7 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo č. 8 a č. 9  
D) Odbor školství a kultury 
8 - Analýza dlouhodobé podpory Seniorského centra a projednání návrhu Programové 
podpory pro rok 2023  
9 - Udělení ocenění města Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2022  
E) Odbor strategického rozvoje a projektů 
10 - Schválení Zadání územního plánu Rožnov pod Radhoštěm  
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11 - Projednání a schválení první aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a 
souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2022+  
F) Odbor správy majetku 
12 - Projednání a schválení bezúplatného převodu lávky u autobusové zastávky "U 
Kamence" v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm  
13 - Projednání a schválení budoucího prodeje částí městských pozemků p. č. 1000/25 a p. 
č. 3715/1, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch Správy železnic, státní 
organizace..  
14 - Projednání nabytí stavby veřejné technické infrastruktury „Rozšíření veřejného 
vodovodu Rožnov p.R. - Láz“ od soukromého investora do vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm.  
G) Různé 
15 - Zpráva jednatele společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o.  
16 - Zpráva jednatele společnosti TV Beskyd s.r.o.  
17 - Zpráva jednatele společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o.  
18 - Zpráva jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.  
19 - Závěr kontrolní akce " Hospodaření s byty ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm 
za roky 2019 a 2020".  
20 - Informace, podněty  
 
 
A) Procesní body 
1 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise - 
předkládá: Ing. Jiří Pavlica   
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. 1/27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako ověřovatele zápisu tohoto 
zasedání zastupitele: 
pana Jaromíra Koryčanského 
pana Jiřího Martinka 
 
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
 
usnesení č. 2/27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto 
zasedání zastupitele: 
paní Ing. Lenku Střálkovou 
pana Mgr. Martina Drápala 
paní Bc. Markétu Blinkovou 
 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 2 (M. Blinková, M. Drápal), Nehlasovalo: 0  
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2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města - předkládá: Ing. Jiří Pavlica   
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.  
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".  
 
  
usnesení č. 3/27/ZM/13/09/2022 
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. ../27/ZM/13/09/2022 
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: 21 (L. Adámek, M. Blinková, M. 
Drápal, D. Drápala, R. Holiš, P. Jelínek, M. Kokinopulos, P. Kopecký, J. Koryčanský, K. 
Kosová, J. Kučera, I. Lukáš, R. Mácha, J. Malcová, J. Martínek, J. Melcher, Z. Němeček, J. 
Pavlica, J. Sapík, L. Střálková, A. Vychodil)  
 
B) Útvar tajemníka 
3 - Informace o cenách energií - předkládají: Ing. Jan Cieslar, Ing. Lenka Pavelková   
Důvodová zpráva: 
Zástupce provozovatele soustavy centrálního zásobování teplem, společnosti Energoaqua 
a.s. a energetik města informují zastupitelstvo města o cenách energií. 
 
  
__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
R. Mácha – by chtěl doplnit pana energetika, že na finančním výboru projednávali tuto 
zprávu a chtěli by doporučit do budoucna, co se týče těch energetických úspor na průběžné 
důsledné sledování aktuálních dotačních příležitostí a jejich využití, při realizaci investic, 
které vedou ke snížení energetické náročnosti provozu. Dále navrhuje, že bychom měli jít 
cestou spolupráce, výměny zkušeností a inspirování se poradenskými a odbornými 
institucemi, které jsou k tomu předurčeny, má na mysli energetickou agenturu zlínského 
kraje a případně moravskoslezské energetické centrum. 
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M. Blinková – by měla 2 dotazy, první na p. Cieslara, když uváděl, že má město 
zastropovanou část ceny elektrické energie.  
p. Cieslar – sděluje, že se jedná o 1/2 objemu, ale otázkou je, jestli v tuto chvíli je to 
podstatná informace, vzhledem k těm zavedeným stropům, budeme čekat, jestli vůbec bude 
mít smysl fixovat tu polovinu.  
M. Blinková – by chtěla požádat o informovanost občanů, neboť ví, že se obávají skutečně 
této situace, která může nastat.  
p. Trčka - potvrzuje, že ohledně tepla, EA rozeslala na občany již dopisy a teď se chystá v 
této souvislosti na 4. kvartál, kdy bude muset tu cenu navýšit. Avšak po včerejších změnách 
vlády, to znamená, pokud tam bude strop, tak ta informace bude o to příznivější a může 
konstatovat, že ten nárůst nebude takový a oni jakoby dodavatel s tím budou počítat. To 
znamená, že tuto slevu přenesou na zákazníka. 
K. Kosová – vyhlašuje technickou přestávku kvůli poruše hlasovacího zařízení. 
K. Kosová – sděluje, že komunikace se zákazníky město také trápí a navrhuje možnost 
informovanosti občanů na webu EA. Odkazuje na možnost využití energoporadny. 
J. Koryčanský – dotazuje se EA na jinou alternativu, než je zemní plyn. 
p.Trčka – tyto možnosti zvažují, jak těžký topný olej, který do roku 2014 provozovali, tak i 
lehký topný olej, který je legislativně schůdnější a rychleji se zprovozňuje do praxe. Shání 
dodavatele, naprojektováni, zjišťují legislativu. Dnešní zpráva do toho příznivě zapůsobila 
ekonomicky, takže LPO je v tuto chvíli nejenom bezpečnou variantou, ale i ekonomičtější. 
Takže i tyto cesty zvažují vůči obchodním partnerům, tím by byli bezpečnější, avšak cena 
komodit jde nahoru. 
J. Koryčanský – se dotazuje, zda je stále zachovaná původní technologie na spalování. 
p.Trčka – sděluje, že použitelnost je potřeba ověřit odborným posouzením, zatím je to 
zakonzervováno a nejde říct, kdy by to mohlo jít do provozu, je potřeba to vše překontrolovat 
a zvážit všechny alternativy pro vytvoření tepla. 
Z. Němeček – se dotazuje, na výměnu led osvětlení, kde všude bude probíhat a jaké je 
procento využitelnosti dotace v rámci této výměny. 
J. Cieslar – odpovídá, že je tam zahrnuto veřejné osvětlení a dále i vnitřní osvětlení (ZŠ, MŠ, 
1 budova úřadu), co se týká druhého dotazu, tak je těžké to stanovit, bude záležet na ceně a 
počtu svítidel, ale tato dotace se může pohybovat mezi 80 až 100 %. 
R. Holiš – by chtěl, toto téma o zastropování rozšířit o další informace a to tím, že lidem, 
kterým bude končit smlouva, což znamená, že pokud ty smlouvy budou dobíhat, tak budou 
dobíhat v tom daném čase a bude možné přejít automaticky na tu novou smlouvu, pokud se 
budou bavit s jakýmkoliv dalším prostředníkem na energii. Dále by chtěl vyvrátit veškeré 
pochybnosti o tom, že by zlínský kraj omezoval provoz ve středních školách na území 
Rožnova. My jsme nachystaní do roku 2024 máme v elektřině a plynu zastropované ceny na 
30 % toho, co zastropovala včera vláda, to vše se týká škol, které jsou napojeny na centrální 
zdroj tepla, takže žádnou školu nepočítáme uzavřít. 
J. Kučera – děkuje za zařazení tohoto bodu a apeluje na EA o informování občanů, dále se 
přimlouvá za prosazování alternativních zdrojů a také vítá zřízení energoporadny a dotazuje 
se na počet občanů, kteří se na město již obrátili. 
J. Cieslar – odpovídá, že tato informace vyšla v minulém čísle Spektra, kde reagovalo zatím 
desítky občanů a jejich dotazy směřovali více na kotlíkové dotace.  
PODĚT J. Kučera – doporučuje, cílenou kampaň a znovu informování ve Spektru, hlavně pro 
seniory, kteří se v tom hůře orientují. Navrhuje na zvážení možnost nabídnutí servisu a 
poradenství pro seniory v rámci zateplení oken, které by proběhlo v rámci nějaké 
vysoutěžené objednávky.  
K. Kosová – informuje, že je připraven také plakát a bude se natáčet spot do TV Beskyd, 
následně můžeme samozřejmě využít i jiné kanály. 
p.Trčka – by chtěl reagovat na podněty, týkající se informovanosti od společnosti EA. 
Nechce, aby byl zbytečně vyvíjen tlak na EA, ať to dá na internetové stránky. Myslí si, že ta 
forma dopisu přímo adresovaná zákazníkovi je vhodná. Potřeba, aby podávali informace, jak 
se ceny vyvíjejí, by spíše vyvolávalo negativní reakce. Oslovili zástupce SVJ, aby sdělili 
počty bytů, což už vyvolalo vlnu negativní reakce. Sami se v tom zorientovávají, takže neví, 
jaká je vaše představa, zvýšit informovanost obyvatel. 
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A. Vychodil – se dotazuje p. Cieslara, jak se budou snižovat teploty ve školách  
J. Cieslar – informuje, že město se bude držet hygienických norem v rámci, kterých by byla 
udržovaná teplota ve školách 20 °C, v mateřských 22 °C, a v městských budovách 20 °C. 
Bude složité to nastavovat a bude třeba to v průběhu dolaďovat, proto to chce začít řešit již 
na začátku topné sezóny a v průběhu to dolaďovat. 
J. Pavlica – doplňuje, že toto opatření se připravovalo opravdu v případě extrémních cen. 
Teď, když se to dostalo na rozumnější úroveň, si myslí, že je to téma pro případné nové 
vedení. 
L. Adámek - se dotazuje, jakým způsobem EA zajišťuji nákup plynu? Uvádí příklad, kdy oni 
mají vlastní kotelnu a odpojili se od centrálního zásobování tak do léta tohoto roku to mají 
fixované a nejedná se o žádné šílené navýšení. Nechápe proč tedy EA nezakoupila plyn na 
základě nějakého podobného kontraktu. 
p. Trčka – informuje, že EA nemůže fixovat ceny, jako to mají malí odběratelé, protože je to 
relativně velká společnost, která musí nakupovat na trzích za spotové ceny. Nyní je na trzích 
neobvyklá situace, která neumožňuje bez složení velké jistiny obchodovat. Oni tyto pohyby 
musíme hedgovat přes forwardové ceny cca měsíc až 3 dopředu. A ve finále se těmto 
nárustům cen ani oni nevyhnou. Nyní po nejnovějších zprávách o zastropování cen, by mělo 
dojit k uklidněni situace a ceny by se měly pro male odběratele stabilizovat. Pokud jde o 
změnu dodavatele energii, je situace v tomto ohledu velmi špatná, protože prosakují zprávy z 
medií, že velcí dodavatelé, již nepřijímají nové klienty. 
K. Kosová – odpovídá na dotaz p. Trčky, v čem by měla EA informovat občany a to tím, že je 
informovat o hledání úspor a dalších alternativ. EA se může také inspirovat od města a zřídit 
infoporadnu. Dále májí možnost v některých objektech přispět, aby se výtápělo na stabilní 
teplotu a koneční odběratelé tím ušetřili nějaké prostředky. Určitě tím nebylo myšleno, 
informovat je o denních cenách na burze. 
p. Trčka – sděluje, co se týká nastavení teplot, tak to funguje už několik let, je to vždycky na 
přání SVJ, kde přímo nastavují na jednotlivých OPS, jaké chtějí mít útlumové režimy, např. 
od kdy chtějí utlumit teplo. Tyto formy úspory již vyčerpali. Pokud má občan dotaz, zavolá 
nebo přijde a oni to s ním řeší.  
J. Melcher – se dotazuje p. Trčky, proč EA začala odstraňovat koleje na vagony pro dopravu 
topných olejů, když se zvažuje studie na možné přejití na tyto topné oleje. Je možné, že je to 
z hlediska toho, že tam budou lukrativní místa k parkování?  
p.Trčka – odpovídá, že k tomu nemá informace, zodpovídá za teplo, ne za parking a koleje. 
Informuje, že v roce 2014 jim tento zdroj byl ukončen a nikdy se neplánovalo to, že se to 
obnoví. EA jde cestou od fosilních paliv. Tato situace se nedala předvídat a tyto projekty 
musely vznikat už řádově 3 až 4 roky zpátky.  
M. Drápala – by chtěl doplnit, že to určitě bylo zvažováno, co má větší užitek, jestli rozšíření 
parkovacích míst v areálu bývalé Tesly, kterých je nedostatek, nebo jestli je efektivnější 
využít dopravy potřebných paliv po silniční komunikaci, namísto využití vlečky tak dvakrát do 
roka. 
p.Trčka – na závěr, by chtěl ještě všechny seznámit s posledními změnami v rámci nařízení 
vlády ohledně těch úsporných tarifů. Pro domácnosti to znamená, že co mají sazbu, tak mají 
nárok na příspěvek 3,5 tis. Kč, který bude vyplácen ještě v tomto roce. To znamená, že 
domácnosti dostanou příspěvek na energie. Není to chápáno jenom na elektrickou energii, 
ale je to na všechny energie. Kdo má své kotelny a svoji plynovou přípojku, tak tam je ten 
příspěvek až 6 tis. Kč. Další informace z médií, jsou takové, že bude ještě další pomoc ve 
formě zrušení poplatku za obnovitelné zdroje, který dneska činí 600 Kč MWh, to znamená, 
že nejvíc uspoří ten, co má tepelné čerpadlo. 
J. Pavlica – děkuje za doplnění. 
__________________________________________________________________________ 
 
usnesení č. 4/27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o cenách energií 
prezentovanou zástupcem společnosti ENERGOAQUA, a.s. a energetikem města. 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (J. Koryčanský)  
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Hosté u bodu: Ing. Lukáš Trčka  
 
4 - Informace o investičních akcích Kulturní centrum a Přístavba městské knihovny - 
předkládá: Ing. Lenka Pavelková   
Důvodová zpráva: 
Obsahem tohoto bodu je ústní informace o aktuálním stavu realizace stavby "Kulturního 
centra" a "Přístavby a rekonstrukce knihovny" v návaznosti na řízení projektu. 
 
__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
D. Drápala – by se chtěl zeptat na několik věcí, jednak kdo všechno bude připomínkovat, 
zdali ten model počítá s tím, že třeba nebude ještě takový zájem, kdyby se nepodařilo těch 
180 akcí mimo Téčko naplnit, do jaké míry se to pak promítne v ekonomice. 
J. Sobotka – informuje, že ekonomické ukazatele zatím nemá žádné, na to teď nedokáže 
nijak odpovědět. 
D. Drápala – se dotazuje, z čeho se počítalo těch 180 akcí. 
J. Sobotka – odpovídá, že se to nepočítalo a bralo se to z opačné strany. Aby se dostal na 
67% obsazenosti, tak počítal 500 filmových projekcí a 240 akcí. 
D. Drápala – to komentuje, zda je to provozně ekonomická vize, nebo přání. 
J. Sobotka – odpovídá, že v tuto chvíli víme, že tam bude 80 akcí a ke konce října to bude 
více jasné, to bude vědět od ostatních zřizovatelů kolik tam budou chtít mít akcí. 
D. Drápala – dotazuje se, jestli je to jenom nějaká další vize, nebo, má i tvrdá data od těch 
aktérů. 
J. Sobotka – potvrzuje, že ta data budou do konce října. 
D. Drápala – nerozumí, proč by třeba valašském muzeum mělo jít do kulturního centra, když 
má vlastní a uzpůsobené prostory pro své potřeby. Dále se dotazuje, kdo to bude 
připomínkovat. 
J. Sobotka – uvádí pro shrnutí, že na konci října bude vědět čísla od zřizované a nezřizované 
scény. Dále se musí nastavit obchodní oddělení, aby fungovalo a bylo schopno tam přilákat 
dalších např. 100 akcí. Na další otázku ohledně připomínkování. P. Sobotka předpokládá, že 
se to bude připomínkovat na širším plénu, ale nechce mluvit za vedení města. 
D. Drápala – podotýká, že připomínkovat nebudou aktéři, ale vedení města. 
M. Beníček – doplňuje, že v tuto chvíli město potřebuje získat ideová data od zřizované a 
nezřizované rožnovské scény, kolik akcí by bez ohledu na cenu v kulturním centru chtěla 
realizovat. Toto předložíme vedení města, respektive projektovému týmu. Dále musíme 
vyřešit to, aby si lokální rožnovští hráči v rámci kulturního centra, mohli realizovat své aktivity 
a výstupy. 
D. Drápala – obává se, aby ti aktéři na to vůbec dosáhli. Dále se dotazuje, jestli se rozeslali 
dotazníky jenom těm aktérům, nebo se rozeslali i do komerční sféry, aby se vědělo, zda 
komerční sféra a místní firmy budou mít o to zájem. 
J. Sobotka – sděluje, že to bude probíhat ve 2 vlnách, první proběhne v 9 měsíci, to je ta 
zřizovaná scéna a v 10 měsíci ta nezřizovaná scéna. Je to navrženo formou konzultací, 
neboť to nechceme mít jenom formou, že obešleme dotazníky a vy nám pošlete odpověď, 
ale je tam i nabídka možného setkání, vysvětlení a diskuzí. 
M. Beníček – doplňuje, že první představení parametrů a kapacit kulturního centra pro 
městem zřizovanou cenu bude příští týden ve čtvrtek 20. září. 
D. Drápala – dotazuje se, zda vyšla nějaká pozvánka nebo informace na webu města. 
M. Beníček – sděluje, že pozvánka nešla, neboť se jedná o zřizovanou scénu, která se týká 
ředitelů mateřských a základních škol, dále školských zařízení, nejen v Rožnově, ale v celém 
ORP. Následně samozřejmě pozveme k jednání i ostatní zájmové skupiny a veřejnost a na 
toto už bude připravena i pozvánka, včetně plakátu pro veřejnost a zajímavé skupiny. 
J. Kučera – sděluje, že tam není zatím zadáno, kolik, co bude stát, za kolik to budeme 
půjčovat, komu to budeme půjčovat, jestli to budeme dotovat, což je podle něj klíčové. Tímto 
má dotaz na vedení města, jaké bude zadání pro provozně ekonomický model, abychom si 
my ostatní mohli představit, kudy se tento model bude ubírat. 
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J. Pavlica – by chtěl za tento dotaz poděkovat a zároveň upozorňuje, že ekonomicko-
provozní model vznikal již před zahájením stavby a před tím, než se rozhodlo, jaký kulturák 
se bude stavět a u toho byl i p. Kučera, takže ví, že něco takového vzniklo. Na jehož základě 
se stanovilo, jak velké to kulturní centrum bude. Podotýká, že za dobu starostování, měl za 
úkol tu stavbu rozjet a myslí si, že proto udělal a všichni co jsou tady za vedení maximum a 
tohle jako férovou otázku nebere. Podle něj to tady nepatří a není na to tady ten prostor. 
J. Kučera – podotýká, že v podkladech, které dostali, byli napsané finanční ukazatele, které 
budou doplněny po upřesnění ekonomického záměru provozu KC. Takže jeho dotaz 
směřoval k tomu, jaká je tedy představa. 
J. Pavlica – sděluje, že současné vedení se věnovalo stavbě a bere to tak, že bylo 
rozhodnuto o tom, že se staví na základě nějakého ekonomicko-provozního modelu, který 
byl předtím stanoven. Po spuštění stavby je to něco jiného a myslí si, že bude férové, aby si 
to řeklo, až nové vedení, jak to má být. Za něj, chce jen říct, že nikdy neuvažoval o tom, že 
by mateřská škola nebo základní škola měla v kulturním centru za cokoliv platit. 
J. Kučera – dotazuje se, zda p. Sobotka má ty akce nějak vyčíslené, potom bychom mohli k 
tomu přidat částky, kolik by ostatní platili, tak bychom se dostali na nějaké reálné příjmy a k 
tomu si pak můžeme přiřazovat náklady. Informace, že na to nebyly kapacity, je pro něj také 
odpověď. Překvapilo ho, že jeden odbor předkládá dotaci za 30 milionů a pracuje na tom 7 
dnů a druhý to neví a prezentuje to na zastupitelstvu.  
J. Pavlica – myslí si, že tato dotace je trochu mnohem víc na vodě než ta druhá dotace, 
kterou máme jistější. 
J. Kučera – děkuje za upřesnění, to je nová informace, která tady nezazněla, že ta nová 
dotace je více na vodě než ty předchozí. 
J. Pavlica – doplňuje, že to je jen jeho komentář. 
J. Kučera – upozorňuje, na obrovské riziko zvýšení ceny, ztráty nebo nevyužití dotace ba 
dokonce odstoupení stavební firmy. Tímto by chtěl vědět, jak je město nachystáno a jak 
bude postupovat v těchto věcech? 
L. Pavelková – by chtěla zareagovat na tyto dotazy. První riziko je zvýšení hodnoty investice, 
to znamená požadavek firmy Navláčil na navýšení ceny, kde žádala o 15 %, což je 
maximum, o které může podle zákona firma požadovat. Nyní však můžeme operovat 
maximálně s rezervou, kterou máme schválenou zastupitelstvem. My potřebujeme mít k 
tomu relevantní podklad od firmy Navláčil, který jsme dostali koncem minulého týdne a tento 
podklad bude posouzen a bude předložen radě města ke schválení. Pokud bude firma 
Navláčil požadovat další navýšení, musí doložit zdůvodnění u těch nestandardních položek a 
doložením cenových nabídek. Poté na listopadovém zastupitelstvu bude tento dokument 
předložen a bude se žádat o další navýšení finanční rezervy ke schválení. Na dotaz, zda 
stihneme-nestihneme dotaci, sděluje, variantu, že bychom to nestihli, si prostě 
nepřipouštíme. Víme, že tam máme nějaký termín a vzhledem k jednáním, která probíhají a 
dojde k prodloužení a kolaudace proběhne až v prosinci, tak pořád z hlediska dotačního 
orgánu splníme ty dané lhůty. Tady vzniká časová rezerva, takže vycházíme z toho, že ten 
termín je reálný. K třetímu bodu a možnosti odstoupení firmy Navláčil od smlouvy, může říct, 
že na základě dnešního jednání, které proběhlo dopoledne, se o odstoupení v téhle chvíli 
nejedná. Pracujeme na odstraňování nedostatků, které jsme od firmy Navláčil obdrželi, 
pomáhá nám v tom projektant p. Rak, dále firma Taros, která má převzít pravděpodobně i 
větší část toho díla. Odstraňují se nedostatky projektové dokumentace, které by se 
pravděpodobně za standardních okolností, řešily až v průběhu zadávání těch výrobně-
dílenských dokumentací. Nyní jsme ve fázi aktivity, kdy komunikuje s firmou Navláčil, 
komunikuje s architektem a máme za to, že se dobereme zdárného výsledku. 
J. Pavlica – doplňuje, abychom se nebavili, že ta stavba může stát více, což bere jako 
naprosto oprávněný požadavek stavební firmy. Hledáme nové zdroje dotace, jak to celé 
financovat a vypadá to, že ty možnosti tady jsou a je potřeba si je pohlídat. 
p. Navláčil – stvrzuje, že podpisem smlouvy deklarovali, že chtějí stavbu postavit a tento 
závazek, by chtěli dokončit. Avšak podmínky se v průběhu stavby změnily, jako je válka na 
Ukrajině a pohyb cen nahoru. Připravují vlastní indexaci, kterou jsou schopni doložit to 
cenové navýšení. Podpisem smlouvy se zavázali k tomu, že stavbu zhotoví podle projektové 
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dokumentace a jako odborný dodavatel upozorňují na vady prostřednictvím oficiálních 
dopisů. Upozorňuje, že tato dřevostavba je vlastně atypická a jedinečná v republice. 
J. Kučera – upozorňuje, že pokud se dobře díval do dokumentace, tak smlouva se 
podepisovala zhruba měsíc po zahájení války na Ukrajině, kdy už ceny stavebních materiálů 
byly minimálně tam, kde jsou dneska. A realizace začínala zhruba měsíc a půl poté. Jak to 
teda má chápat, že do toho v té době šli? Věděli jste, co se na trhu děje. Podepsali jste 
smlouvu a spustili realizaci, to znamená, že jste věděli, že je to realizovatelné. 
p. Navláčil – sděluje, že nabídka se předložila v listopadu, pak probíhala nějaká doba, kdy 
město se rozhodovalo, zda to kulturní centrum budete stavět. Smlouva se podepsala na 
konci března. Během 3 týdnů od podpisu smlouvy jsme začali předkládat upozornění na 
vady, na které ze zákona musíme upozornit jako odborný dodavatel. Ze strany města, však 
nebyla ideální součinnost, jak bychom si představovali. Požádali jsme Výzkumný a vývojový 
ústav dřevařský v Praze, aby se vyjádřil k těmto vadám, které je potřeba řešit. Na město 
jsme se obrátili s tím, aby nám poskytlo součinnost, k těmto vadám, protože město si zadalo 
vypracování projektové dokumentace. My jsme zavázáni zrealizovat stavbu podle tady této 
dokumentace a pokud by tam byly vady nebo nějaké chyby, tak by to padalo na naši hlavu.  
J. Kučera – doplňuje, že válka na Ukrajině, začala 24-02 a podle registru smluv byla smlouva 
podepsána 30.3, což je 5 týdnů poté. Tvrdíte, že docházelo k nárůstu cen mezitím 
listopadem, kdy se předkládala nabídka a tou dobou, kdy jste podepisovali. Pokud by byl on 
firma, tak by do toho raději nešel. Chtěl by se dotázat, proč jste do toho šli v té době a s 
jakými myšlenkami. Byl tam snad nějaký příslib, že by mělo dojít k navýšení ceny. 
p. Navláčil – sděluje, že to bylo jejich rozhodnutí, ale nepředpokládali, že to bude takový 
nárůst. 
J. Kučera – děkuje paní tajemnici, že převzala část úkolů vedení města a vzala to na sebe a 
také celému týmu, jaký kus práce na tom řízení udělali. Chtěl by požádat, pokud by se na 
radě hlasovalo o navýšení ceny, jestli by hlasování mohlo být jmenovitě v zápise, abychom 
věděli, kdo případně toto podpořil. 
J. Koryčanský – poslal na město dopis dne 3.8.2022 a přečítá ho: “ Vážené vedení radnice, 
zastupitelé, polovina prázdnin je za námi děti do školy Pod Skalkou nechodí a na stavbě to 
stále vypadá, že stavíme svépomocí, ba hůře něž svépomoci, makáme i o prázdninách 
prázdná slova, tak aby v září dětí přicházejíc na výuku, byly co nejméně omezeni na 
přístupových komunikacích. Opět se dozvídáme něco z médií, i když obecních. Jsem 
potěšen, že vedení město konečně upustilo od tlaku na firmu Navláčil. koho si má či nemá 
vzít, jako subdodavatele na dřevěnou konstrukci. Ono to bylo hodně za čarou, zavánělo to 
korupčním chováním ovlivňováním radnice, tlačením dodavatele, který řádně vysoutěžil 
stavbu 11/2021. Nyní se dotazuji a žádám odpověď. Pokud nebude stavba kolaudovaná do 
konce 11/2023 a uhrazeny faktury, my přijdeme o dotaci vámi slibovanou. Jaké sankce 
budou pro zhotovitele tohoto díla, Bude zádržné faktur ve výši minimálně 50 milionů či více 
dle možného nečerpání slibovaných dotací. Následně bude léta probíhající soudní spor. 
Nebo nám firma tyto prostředky věnuje, abychom neměli ještě větší finanční problémy v 
budoucích letech. Prosím o zaslání nám zastupitelům smlouvu o této pojistce pro Rožnov, 
velice významné. Dále prosím o dokumenty k přerušení prací na stavbě, které jsme od 
stavební firmy obdržely v 6/2022. Tento dopis obsahoval také několik výtek k samotnému 
projektu. Tyto nedostatky cituji vámi zveřejněného oznámení (jsme si nechali prověřit 
odborníky, a dle vyjádření nejsou natolik závažné, aby se nedalo pokračovat na stavbě či 
stavbu samotnou dokončit. Vytýkané nedostatky lze řešit a upřesnit během procesu stavby) 
uvedl na závěr starosta města Jiří Pavlica. Odvysíláno v TV Beskyd. Prosím o zaslání 
písemného potvrzení a popsání výtek vámi jmenovanými nezávislými odborníky i s jejich 
razítkem, způsobilosti a podpisem. Toto již určitě máte zpracováno, když tady takhle 
komentujete, že prostě není problém, jedeme dál, tak to nebude problém nám to obratem 
poslat. Poslední žádost na vedení města, a to o písemnou garanci o nenavyšování této 
stavby z pohledu financí, všech vysoutěžených dodavatelů, a to že nedojde, ani z pohledu 
inflace či zdražování. Jsem přesvědčen o potřebnosti, seznámit, zastupitele, především 
občany Rožnova pod Radhoštěm o řešení této již 7 let diskutované investici. Tímto vás 
žádám o mimořádné zastupitelstvo k tomuto pro nás závažnému bodu.“ 
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Myslí si, že jako zastupitelé májí nárok, aby jim byli poskytnuty informace, na které vlastně 
firma Navláčil, poukazuje, proč nepokračuje ve stavbě, že je třeba do-projektovat určité 
konstrukční prvky. Následně se dozvěděl, že většina v tomto dopise oznámených vad a 
nedostatků je do dnešního dne vyřešená, takže to je odpověď od města. Co ho hodně zaráží 
je součinnost objednatele, kdy vyřešení těchto projekčních vad musí zajistit objednavatel. 
Mrzí ho, že mu vlastně bylo naznačeno, že tady tyto věci, které žádá, jsou pro zastupitele 
tajné.  
Myslí si, jak tady všichni sedí na podmínky 135 milionů korun je nepřekročitelná hranice 
kulturního centra. Obrátil se na firmu Navláčil a oni mu ty nedostatky poskytli, je tam toho 
spousty, které je skutečně urgentně řešit, tyto připomínky nejsou vůbec komunikované s 
firmou Archteam, která to projektovala. 
J. Pavlica – doplňuje, že jemu dávalo jistotu, že ta stavba je postavitelná, když společnost 
Taros řekla, že ta stavba se dá zadat a dá se postavit. 
L. Pavelková – promítá dokument, který deklaruje vyjádření SFŽP a p. Knotkové, která 
uvádí, že je potřeba, aby firma Navláčil začala jednat s firmou Taros, kterou v rámci veřejné 
zakázky a subdodávky, deklarovala na dřevěnou konstrukci. Státní fond životního prostředí 
vyzývá k tomu, aby firma Navláčil, uzavřela smlouvu s Tarosem, protože pokud se tak 
nestane, bude ohrožená žádost o dotace. Tímto by chtěla ukončit, neustále dohady, zda 
město jednalo v této věci správně, nebo ne. V promítané zprávě je to černé na bílém, že ve 
chvíli, kdyby rada schválila změnu subdodavatele, tak bychom o tu dotaci skutečně mohli 
přijít. Dále reaguje na výtku p. Koryčanské, že mu nebyly předány podklady, které 
požadoval. Za úřad by chtěla říct, že se jedná o dost složité projekty a je nutné, abychom 
udržovali maximální kontrolu nad tím, kdo disponuje, jakými informacemi a tyhle projekty v 
rámci implementace projektového řízení měli vytvořeny komunikační matici. Jedná se o 
diskrétní informace a jejich nekontrolované šíření by mohlo poškodit zájmy města. Pokud 
zastupitelé mají zájem tyto dokumenty vidět, my vám je rádi ukážeme na půdě městského 
úřadu a můžeme je okomentovat, nelze je však posílat elektronickou poštou. Město neustále 
komunikujeme s panem Rakem, kdy první dopis s výtkami byl okamžitě předán panu Rakovi, 
který na to reagoval a ty stanoviska jsou zapracována v dokumentu včetně vyjádření toho 
odborného týmu, který ty vady posuzoval. Následně když jsme měli kompletní přehled od 
firmy Navláčil, tak jsme okamžitě vše předali p. Rakovi a poslední dopis, byl již koncipován 
jako reklamace projektové dokumentace. 
p. Rak – vše poslouchal a musí sdělit, že některému tvrzení o vadách firmou Navláčil 
nerozumí. Celou dobu se snaží městu pomáhat v jednání a řešení a pro představu, chce 
shrnout připomínky dané firmou Navláčil, jedná se z vetší části o dotazy na firmu, která by 
měla podle záměru firmy Navláčil tu dřevostavbu dodávat, jedná se však o firmu, která byla 
městem zamítnuta a nerozumí, proč tyto dotazy jsou dále opakovány, jsou zbytečné, když 
výrobně dodavatelskou dílenskou dokumentaci, již provádí několik týdnů firma Taros a nemá 
s tím problém. Další částí jsou návrhy nám neznámých výrobců na část stavby, zejména se 
jedná o snížení tepelně technických parametrů pláště budovy. Co bylo možné, tak jsme 
vyhověli, ale je potřeba si uvědomit, že se jedná o plášť budovy, který je důležitý pro dotaci a 
parametry, které jsou obsaženy v té dotaci a není možné je měnit. Vše se řeší v průběhu 
stavby a neví proč řešit nějaké příčky, že to jedna firma neumí udělat už teď na začátku 
stavby. Městu se snaží pomáhat, ale nesouvisí to s připomínkami k projektu. Podle jeho 
názoru se jedná o zástupný důvod, protože v podstatě jde o peníze. Město poslalo firmě 
Navláčil odpovědi a je potřeba, aby se stavba rozjela a k tomu musí vést rozhodnutí firmy 
Navláčil a objednání dřevostavby.  
L. Pavelková – děkuje p. Rakovi a pokud budou další dotazy, tak se ozveme 
Z. Němeček – podotýká, že vše souvisí s informovaností či neinformovaností a není pravda, 
že některé údaje nám nemůžou být poskytnuty, ze zákona jste povinni nám je poskytnout. 
Samozřejmě za určitých podmínek, to znamená, že nemůžou ležet ty papíry na každým stole 
nebo nástěnce. Jsou zde věci, které tady veřejně nebudeme rozebírat z důchodu 
obchodního tajemství a podobně, to je v celku, nám všem jasné. Pokud by nějakým 
způsobem šel upravit ten komunikační kanál do budoucna, byl by rád. 
K. Kosová – doplňuje, že když město obdrželo dopis od J. Koryčanské, tak řešilo, jakým 
způsobem zastupitelům, ty podklady zpřístupnit a zároveň neohrozit probíhající jednání. Na 



  10/34 

základě toho jsme v létě několikrát pozvali zastupitele na uzavřená jednání, protože veřejná 
forma zastupitelstva by nebyla vhodná, nebyla by použitelná pro sdělení některých informací. 
Na uzavřených jednáních byl přítomný p. Mumulos, aby mohl zodpovědět nejrůznější dotazy 
ohledně smluvních pokut, možných právních kroků města a podobně. Nevím vlastně, co 
jsme mohli udělat ještě víc. Opravdu jsme se vám snažili na těch jednáních předat 
informace, co jsme k tomu datu věděli a snažili jsme se zvát i odborníky, kteří vám vše mohli 
vysvětlit. 
Z. Němeček – má jenom rychlý dotaz, zda p. Kosová viděla tu konkrétní odpověď co p. 
Koryčanský obdržel. 
K. Kosová – sděluje, že ji nepodepisovala a neviděla ji. 
Z. Němeček – byla to reakce na to, kde bylo uvedeno, že některá data nám nemůžou být 
poskytnuta. 
K. Kosová – reaguje, že mezitím, jsme si o nich několikrát povídali v obřadní síni. 
J. Koryčanský – doplňuje, že ty informace, co žádal, nebyly nikdy na kterékoliv schůzce 
ohledně kulturního centra předloženy a nedostali informace, které potřebovali. 
M. Blinkova – chtěla by poděkovat za školení projektového řízení. Konečně jsme se 
dozvěděli, že takovéto řízení i městský úřad Rožnov umí. Neuklidnilo, ji však vystoupení 
pana Navláčila a následně reakce pana architekta Raka. Setkali jsme se v létě několikrát, 
kde jsme si vysvětlili situaci a stav ve kterém se stavba nebo investice nacházejí a bylo nám 
sděleno, že tyto připomínky byly všechny zpracovány. Chtěla by vědět, kde je problém v 
komunikaci, když zhotovitel stavby je považuje za zásadní a chce, aby byly odstraněny a pan 
architekt řekne, že mu to nepřijde důležité, protože se to dá řešit v průběhu. Za sebe a za p. 
Vychodila, může potvrdit, že informace, které jste nám předávali, se nikdy nikam nedostaly. 
J. Pavlica – si myslí, že proti tomu projektu někteří zastupitelé jedou dlouhodobě, to je 
komentář, jenom za něj. 
M. Blinková – by chtěla sdělit, že p. Vychodil, je ten, který byl zpočátku v pracovní skupině a 
který stavbu kulturního centra velmi podporoval, ale s postupem doby naznal, že to asi není 
připraveno tak, jak by to mělo být připraveno. 
J. Pavlica – nemůže mluvit o tom, proč tady projektové řízení fungovalo, nebo nefungovalo 
předtím, než se stal starostou. Myslí si, že za tu dobu, co byl starostou, tak se udělalo 
maximum pro to, aby se otevřeně komunikovalo. Byl by rád, kdyby to projektové řízení se 
odzkoušeno na nějakých menších projektech mnohem dříve a neumí říct, proč se tak nestalo 
a nemyslí si, že se cíleně něco zakrývalo a neví, co by se pro to mohlo udělat víc. 
L. Pavelková – chce podat, jenom stručný komentář k té antikampani. Prosí, ať se to osobně, 
těch rizik tam je obrovské množství. Neví, proč kolegové vybrali zrovna tato 3 rizika, je jich 
tam mnohem více. Bavili jsme se minule na pracovním setkání o zprávě, která vyšla na 
IDNES. Ta data tam byla zastaralá, nebyla aktuální, takže tady koluje mnoho různých zdrojů. 
K dotazu p. Blinkové, my opravdu máme 2 různá stanoviska od 2 různých subjektů, kdy p. 
Navláčil, tvrdí, máte vady v projektu a p. Rak tvrdí, žádné vady v projektu nemáme. Řešili 
jsme to s našimi právníky. 
M. Blinková – sděluje, že ji zaskočilo, že to ještě komunikováno není a ptá se, kde ta zpráva 
nebo ten znalecký posudek je, protože se pořád posunujeme v čase. Dále chtěla upozornit, 
že p. Vychodil se, hlásil několikrát s technickou a nepodařilo se mu tam dostat. 
A. Vychodil – je pohoršen, tím, že na jednání probíhají o kulturním centrum zvete pouze ty, 
kterým důvěřujete. Dvakrát se pana starosty opakovaně zeptal, jestli je ten, kterému 
nedůvěřuje, sice mu nebylo odpovězeno, ale ta odpověď byla zcela jasná, tak nevyprávějte 
tady, že informace se dostanou těm, kteří mají o ně zájem.  
J. Pavlica – chtěl jenom říct, že jsme vám v rámci čtrnáctidenních intervalů předávali veškeré 
informace, které jsme měli. Nemá víc, co k tomu říct a úplně nerozumí tomu, co tím p. 
Vychodil, chtěl říct a omlouvá se. 
L. Pavelková – pokračuje dále k dotazu p. Blinkové. Město komunikuje v posledním týdnu s 
p. Vítkovou do kdy může město ten posudek dostat, bude to probíhat ve 2 fázích, v první se 
na tom bude podílet ústav pozemního inženýrství a tento posudek bychom měli mít již v 
průběhu října a druhý posudek o navyšování ceny, nám bude předán pravděpodobně v 
listopadu. Stavba by tím neměla být ohrožena. Vnímáme to tak, že bychom měli pokračovat i 
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bez toho, aniž bychom znali závěry. Ty znalecké posudky jsou pro nás jakási záloha v 
případě, že by došlo k soudním sporům, ale nepředpokládáme, že tam dojdeme. 
R. Holiš – by vše chtěl shrnout, co tady přednášel p. Hrnčárek, že letos žádné úvěrové 
peníze nebudeme používat, to až příští rok. Zároveň je to pro nás bezpečné a máme 
nachystané financování na obě 2 stavby. Dnes jsme slyšeli, že z 50 milionů jsme předatovali 
na 120 mil Kč. Tato žádost je podána a díky kulturní agentuře a energetické agentuře 
Zlínského kraje máme velkou šanci, že to bude těch 120 milionů. Zároveň jsme dneska řekli, 
že podáváme další dotaci z národního plánu obnovy na krajská kulturní centra, kde je pro 
Zlínský kraje alokováno 167 milionů. Město využilo této šance a žádá o 30 miliónů. Dále ví, 
že v roce 2023 má být další výzva pro malá kulturní centra, kde Rožnov může opět žádat a 
může tak snížit tu bilanci vůči těm penězům. Byl účasten kontrolního dne minulý týden a 
neviděl zásadní problémy pro odstoupení od smlouvy firmy Navláčil. Chápe, že to není 
jednoduché, aby firma Navláčil do toho šla, neboť stavařina je jeden z oborů, který se 
dostává bohužel do velkých problému. Krajské organizace to také několikrát řešili podobným 
způsobem, že až při určitém stupni rozestavěnosti bavíme se 80 % a víc stupňové 
rozestavěnosti, tak se sedlo nad položkami a podle jasně predikovaného postupu se u 
určitých položek, pokud byly zadokumentované, že u nich byl obrovský nárůst, dají tyto 
položky uznávat. Na stavbě nefunguje, že je konfrontován dodavatel s architektem. Nikdy by 
se to nedělo, kdyby polovička z politických stran z kulturáku neudělalo hlavní téma kampaně. 
Věří vedení města, které zastupuje zájmy města, a to jasně dokázalo u zmíněného 
rozhodnutí, kdy nepovolilo firmě Navláčil změnit subdodavatele s kterým šlo do veřejné 
zakázky a tím neohrozilo tuto veřejnou zakázku. Odkazuje, na tolikrát zmiňovaný Vsetín, 
který opravuje školu, která byla projektovaná za 35 milionů a uzavírá stavba za 55 milionů. 
Bohužel ta stavařina dneska taková je. A kdo říká, že se musí vyhlásit referendum a má být 
stavba zastavena a tím ohrozit veškerou dotaci. Prosím, podívejte se, kdo ten strach šíří už 
půl roku, kdo zastupuje zájem města. Je rád, že v Rožnově stavíme takovéto stavby, jsme 
totiž jedineční v celém zlínském kraji. 
M. Drápal – bych se chtěl zeptat na rezervu nějakých 10 miliónů, to už tady zaznělo. Stejně 
tak tady zaznělo, že byla podána, žádost na navýšení toho rozpočtu. Kdy se tedy počítá s 
těmi 10 miliony. Kdy dojde k další části té žádosti a zda bude předkládána na listopadovém 
zastupitelstvo ke schválení, nebo co bude v případě, že nedojde ke schválení navýšení této 
částky nad těch schválených už 10 miliónů nad tu rezervu, co se stane potom? Dotazuje se, 
městského úřadu, zda se bude teda zastavovat až potom ta stavba, když se nezastavuje už 
nyní. Vždycky chápal nějakou analýzu rizik tak, že musíme počítat s tou špatnou variantou, 
tedy co se nestane. V tomto případě se ptá, co se stane, když se to nestihne. A nechce 
slyšet, odpověď to se nestane. Poslední dotaz má na pana starostu, kdy 16.5.2022 posílal 
dotaz, který se týkal usnesení a smlouvy s architektonickou kanceláří, kdy vlastně rada 
města schválila že výdaje, které jsou nad rámec schválených výdajů z rozpočtu z 27.1.2022, 
takže budou zapojeny do rozpočtu na rok 2023 jako mandatorní výdaje. Chápeme to všichni 
správně tak, že současná rada města už nyní navyšuje rozpočet na příští rok.  
J. Pavlica – vyjadřuje se k tomu navýšení těch 10 milionů, kdy na město přišel požadavek od 
firmy Navláčil. Budeme se tím zabývat a analyzujeme vlastně oprávněnost. Firma Navláčil, 
avizovala, že může být i nějaká 2 fáze toho navýšení, ale to půjde na zastupitelstvo v 
listopadu. Neví, jestli na toto má oprávnění město teď odpovědět. 
M. Drápal – sděluje, že město určitě zpracovalo nějakou analýzu rizik, jak pochopil a 
předpokládá, že riziko toho, že zastupitelstvo neschválí to navýšení rozpočtu, je to tam určitě 
také nějak kalkulováno a samozřejmě musíme počítat s tím, že se nejedná o jediné 
navýšení, protože tady máme dalších 5 firem. 
J. Pavlica – odpovídá, že máme smlouvu, to bylo řečeno i p. Navláčilem, kterou by obě dvě 
strany měly dodržet. Je tady nějaká situace, která celorepublikově umožňuje stavebním 
firmám, zažádat si o navýšení rozpočtu.  
M. Drápal – odpovídá, že se to nemusí schválit a v ten moment se pojďme bavit o tom, jestli 
město chce schválit navýšení o těch 10 miliónů. 
J. Pavlica – sděluje, že my máme smlouvu, kterou je potřeba dodržet. Můžeme vyslovit 
dobrou vůli, když to bude oprávněné a podložené. 
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M. Drápal – riziko, pro stavbu kulturního centra, má-li dojít k dalšímu navýšení ceny, je 
tokové, že ta stavba nebude pokračovat. Město by mělo mít zpracované nějaké postupy v 
rámci těch rizik, co se potom bude dít, když se stavba zastaví. 
M. Hrnčárek – doplňuje, že samozřejmě máme smlouvu a ve smlouvě je napsáno, že pokud 
firma nebude stavět, tak je tam 20% sankce z ceny díla, stavba se nemůže jen tak zastavit. 
M. Drápal – pokud, to chápe dobře v momentě, kdy město nenavýší rozpočet firmě, protože 
může, ale nemusí a v ten moment firma může odstoupit od smlouvy, respektive ukončit 
realizaci toho díla a město bude vymáhat smluvní pokutu ve výši 20%, což je 50 milionů a 
bude mít tady zastavenou stavbu. 
L. Pavelková – doplňuje, že samozřejmě je potřeba zvážit a vyhodnotit důsledky. Město má 
rozestavěnou stavbu, je tady nějaké riziko, že by se mohla stavba zastavit a pro město to 
znamená obrovskou ztrátu. Při případném schvalování musíme vzít v potaz fakt, že situace 
ve stavebnictví není jednoduchá. Na kontrolním dnu padlo 20 milionů navýšení, tak pořád to 
navýšení je úměrné vzhledem k té výši, srovnáme-li to s tou školou na Vsetíně. Takže i 
město se tady k tomu takto staví a chápe tu situaci a vnímá jí jako řešitelnou. 
M. Drápal – má krátký komentář, že když se podívá na aktuální vývoj cen sledovaných 
materiálů, tak v posledních 4 měsících v naprosté většině ceny sledovaných materiálů, ať 
jsou to výrobky ze dřeva z oceli nebo z betonu, tak tyto ceny průběžně klesají, nikoliv 
stoupají. Takže pokud to chápe správně, že firma Navláčil, podepisovala smlouvu v době 
nejvyšších cen a nyní žádá o navýšení ceny celkového díla v době, kdy ostatní ceny 
materiálu klesají. 
J. Pavlica – podívejme se také na to, co dělá sklo, ať jsme úplní, protože sklo je významnou 
položkou celé té stavby a sklo závisí na plynu a jestliže jsme dnes slyšeli, jak se chová plyn 
od července, tak přesně se chová sklo. 
L. Pavelková – doplňuje, že se bavíme o navýšení pouze konkrétních položek, p. Navláčil 
zmiňoval RTS, což je jakýsi ceník, jde o formu cenových nabídek, kde se jedná o to, že ty 
firmy reagují na aktuální tržní cenu. Město hledá v této chvíli metodiku, jak v případě 
navyšování cen budeme postupovat. Každopádně těch variant, jak může postupovat, je více 
a my teď vyhodnocujeme, kterou z nich použijeme a komunikujeme to i s firmou Navláčil, 
konkrétně s p. Šulcem, který připravuje ty zdůvodnění. Také ministerstvo se tím zabývá a 
vytváří metodiky, aby pomohlo stavebním firmám, aby nezkrachovali. Spousta investorů 
odstupuje od projektů, všichni se bojí, že neufinancují ty stavby. Obrací na budoucí nové 
zastupitele, kdy se budeme v listopadu bavit o nějakém navýšení, tak si opravdu musíme 
odpovědět, zda město hnát do případných soudních sporů. 
M. Drápal – žádá o analýzu rizik v tom, že by mělo být zpracované, co se stane, když se to 
nestihne, proto by chtěl slyšet tu odpověď, co se stane, když se to nestihne. 
J. Pavlica – odpovídá, že je to vše o smlouvě, všechny tyto varianty máme zvážení, my 
hlavně chceme dostavět, to je náš hlavní cíl. Bavíme se s firmou Navláčil a s p. Rakem a 
všichni jsme si řekli, že cílem je to dostavět. 
L. Pavelková – by chtěla zareagovat, že v téhle chvíli máme dvě největší rizika. První, že by 
firma Navláčil odstoupila a druhé, že pokud neodstoupí a budeme pokračovat tak, že to 
nestihneme. Firma Taros, která je do toho zapojena, začala pracovat souběžně s tím, kdy se 
pracuje na základových konstrukcích a na dílenských dokumentacích k dřevostavbě, tak 
nám ten čas zkracuje a vytváří časovou rezervu. P. Ondruch rozfázoval to zadání té dílenské 
dokumentace, takže se to bude zadávat do výroby postupně. Budeme hledat různé způsoby. 
Posílí se množství pracovníků na stavbě, pojede se na 2 směny, bude se pracovat i v 
sobotu, abychom to skutečně stihli. 
J. Kučera – chtěl by se připojit k dotazu, jak se bude postupovat v případě, když ta největší 
rizika budou naplněna. Slyší tady, nechceme se tím zabývat a chceme to dostavět za každou 
cenu, ale jsou tu ti druzí, kteří to tam za každou cenu nemají. Chtěl by požádat o zaslání od-
prezentované tabulka p. Hrnčárkem k prostudování. - UKOL 
R. Mácha – pokusí se tuto debatu zjednodušit a vše zrekapitulovat, aby tomu rozuměli i ti, 
kteří nás sledují a ztrácejí se v tom. Vázne nám komunikace mezi projektantem a 
dodavatelem stavby, ve virtuální prostoru nám kolují dezinformace a polopravdy s čísly a 
neúplnými údaji, do hry vstupuje nutnost posudku ze strany nezávislého hodnotitele, utratili 
jsme do této chvíle 30 milionů a ztrácíme drahocenný čas. Na druhou stranu se nám otvírá 
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zajištění financování, jak odprezentoval p. Hrnčárek. Abychom ty dotace dostali, tak to 
musíme udělat v termínu a ten termín v tuto chvíli je skutečně do silvestra 2023. Pokud to 
zastavíme, tak hrozí penalizace od ostatních dodavatelů, která činí 10 % což je další dopad 
ke ztrátě 30 milionů, které jsme již do toho vložili. Musíme hledat cesty, co s tím udělat, 
abychom se nepohybovali jako šneci a dostavěli to, nikoliv zakonzervovali. V tuto chvíli 
můžeme udělat ústupek v tom, že nemusíme trvat na 15.8., můžeme to klidně posunout o 
měsíce, to si myslím, že je to pořád v lajně. Samozřejmě je otázka, nakolik bude nebo 
nebude vůle, abychom do toho pustili další peníze, ale je tady vysoká pravděpodobnost, že 
se k těm zdrojům budeme moct dostat. Přeje dodavatelské firmy Navláčil a p. Rakovi, aby 
našli k sobě cestu, aby to nedrhlo a pohnulo se to směrem kupředu. 
J. Koryčanský – myslí si, že by se mělo firmě Navláčil poděkovat za to, že nám říká, co 
máme dodělat, aby ta stavba byla stoprocentní. Měli bychom být vděčni a snažit se pomáhat 
v komunikaci. Teď před volbami, tak již před 3 měsíci byly ty samé požadavky už vznesené. 
Včera jsme měli schůzku na radnici, kde zaznělo, že budeme mít v září od ČVUT nějakou 
zprávu, teď se tady dozvídáme, že to bude až v říjnu. Takže my budeme čekat do konce 
října na nějakou zprávu a pak to teprve zapracujeme. Následně p. Rak, teda uzná, že je 
třeba to dopracovat, což bude trvat další měsíc. Dále se bude uskutečňovat dřevěná 
konstrukce, no tak možná v únoru bychom to mohli montovat. Já bych řekl, že jsme všichni 
na tom Titaniku. Mnozí z nás kandidujeme do voleb a určitě si nikdo z nás nepřeje, aby 
město špatně dopadlo. Chtěl by vysvětlit, proč májí na billboardech Titanic, protože p. Holiš 
před 4 roky vystupoval ve volební kampani jako kapitán lodi a ta loď se skutečně potápí. Na 
kulturním centru jsme se dostali ze 135 milionů korun na částku 444 milionů korun, což asi 
bude reálná cena, jak vždy říká. Vše ho strašně mrzí, velice rád by řekl, toto město velice 
dobře pracuje, my vám děkujeme, že jsme se posunuli, bohužel to říct nemůže. 
L. Pavelkova – chtěla by zareagovat na ten termín znaleckého posudku. Bavili jsme se o 
tom, že pravděpodobně ten znalecký posudek, bude zpracovaný do konce září, dnes jsem 
měla s p. Vítkovou telefonický rozhovor, kde jsme si ujasňovali termíny a ona nám bohužel 
řekla, že v průběhu září to už nestihne. Potvrdila, že to bude až v průběhu října. Co se týče 
toho zpracování, tak v rámci pokračování realizaci nejsme závislí na tom znaleckém 
posudku. Zpracování může běžet paralelně s realizací. 
J. Koryčanský – chtěl by se zeptat, kdo má s firmou Taros podepsanou smlouvu. Zda je to 
firma Navláčil nebo Archteam. Když pro nás něco kreslí, má s nimi někdo podepsanou 
nějakou smlouvu. 
L. Pavelková – sděluje, že město zadává objednávku firmě Taros čistě na to, aby nám 
odstraňovala výtky, které požaduje firma Navláčil, vzhledem k tomu, že je zpracovatelem té 
projektové dokumentace na dřevostavbu, takže to je v podstatě náplň, kterou firma Taros 
realizuje. Nebavíme se tady teď o realizaci stavby, to je nezávislé od toho posuzování. Co se 
týče smlouvy, tak firma Taros není dodavatelem nebo subdodavatelem města, je 
subdodavatelem firmy Navláčil, která toto prokázala v rámci veřejné zakázky. Firma Navláčil 
má s firmou Taros uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí, kterou dokládala v rámci veřejné 
zakázky ke kulturnímu centru. Jedná se o inominátní smlouvu, která prostě předpokládá 
realizaci. Každopádně firma Navláčil, by měla oslovit v nějakém termínu firmu Taros a 
uzavřít s ní smlouvu o té realizaci subdodávky na dřevo-konstrukci, to se však nestalo. 
J. Koryčanský – děkuje, že tady bylo několikrát řečeno, že firma Taros už nějaké projektové 
dokumentace teď zpracovává. 
J. Pavlica – chtěl by, doplnit paní tajemnici v tom, že firma Taros je i smluvním partnerem 
pana Raka, protože s ním spolupracovala na projektové dokumentaci, to tady již několikrát 
padlo. Firma Taros byla podzhotovitelem i té projektové dokumentace, to je důležité, si také 
uvědomit. 
J. Koryčanský – takže, oni mezi sebou mají podepsanou teď nějakou smlouvu a my teprve 
nějakou smlouvu s nimi chystáme. 
L. Pavelková – my nechystáme žádnou smlouvu s firmou Taros. Firma Navláčil, musí uzavřít 
s Tarosem smlouvu na ty subdodávky, nebo spíše měla by. 
L. Adámek – by se chtěl vrátit ještě k těm dotacím, když se ho na to někdo ptá, tak se to těm 
lidem snaží vysvětlit. Z dnešních informací je trošku překvapený, že vlastně je to jinak. Na 
posledním setkání se mluvilo o nějaké dotaci 120 mil. korun. Dnes z těch informací mu 
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vyplynulo, že je tady nějaká jistá dotace 50 milionů a pak nějaká dotace na vodě z národního 
plánu obnovy. Předpokládá, že je to 70 mil korun. Pak ještě vlastně máme nějakou krajskou 
dotaci na 15 mil. Kč, dále ještě možná dotace nějakých 30 mil. Kč. Kulturáku fandí, ale neví, 
jak to těm lidem má říci. P. Navláčil, tady předal nějaký dopis, kde je posouzení výzkumného 
vývojového ústavu dřevařského. Takže by ho zajímalo, jak se k tomu postavíme. 
J. Pavlica – chtěl by okomentovat, ty dotace a možná ho pak dopolední p. Laktiš. V tabulce, 
co ukazoval p.Hrnčárek, bylo, že máme jistých 50 milionů to je v podstatě ze stejné dotace. 
My máme možnost v nové výzvě na navýšení na 120 milionů, zažádali jsme si o ně.  
O čem jsem já mluvil, že máme na vodě je dotace na nových 30 milionů Kč, ale o těch jsme 
vás nechtěli informovat, protože jsme nevěděli, jestli to stihneme připravit a omlouvám se, že 
jsme o tom informovali až tady. Nebylo to nějak úmyslně, ta žádost se podala včera a nebyla 
jistota, že stihneme mít všechny podklady. Vše se stihlo podat, takže jsme zažádali o dalších 
30 milionů korun z národního plánu obnovy.  
L. Adámek – v materiálech je to dvakrát 25 mil. Kč. 
J. Pavlica – tam je to znázorněné jako platby a je to 25 mil. korun a jak jsme to komunikovali 
už v minulosti, je jistých 120 mil. korun, protože jsme to dostali jako komunikované, bez toho 
bychom ani nikdy nehlasovali, jak jsme hlasovali už v lednu. 
M. Laktiš – jen pro upřesnění, 50 mil. Korun je jistá dotace (25 mil korun v prvním roce a 
druhých 25 mil. korun v druhém roce), dále byla podána nová dotační výzva na 70 mil. Korun 
(to jsou dvě žádosti o platbu ve výši 35 mil. Korun), což činí celkem 120 mil. Korun. My jsme 
využili tu možnost a hledáme všechny možné zdroje a cesty, abychom ulehčili městu od 
finančního zatížení, takže nebudeme muset používat nasmlouvané úvěrové zdroje. My 
budeme používat naspořené peníze, takže pokud dostaneme obě dotace, tak knihovnu 
postavíme z vlastních zdrojů, takže budeme rotovat peníze pro kulturák.  
K. Kosová – požádala p. Laktiš a p. Hrnčárka, aby poslali tuto upravenou tabulku 
zastupitelům. ÚKOL 
M. Blinková – chtěla říct, že se zapomnělo na těch jistých 15 milionů z kraje, abychom uměli 
teda všichni dobře počítat a spočítali si to dohromady. Dále, by chtěla požádat, aby ta 
tabulka šla i s termíny do kdy můžeme očekáváme vyjádření k těm dotacím. ÚKOL 
R. Holiš – doplňuje komentář, že už tady zase zaznělo nějakých 244 milionů a neví, kde se 
to bere a děkuje za každou prezentaci ve Spektru, kde se uvádí přesná čísla, kolik je 
opravdu spotřebováno a jaká je úvěrové zatížení města, protože to jsou ty relevantní údaje. 
Žádá občany, aby se podívali do Spektra a nevěřili tady těmto číslům. Měl by jednu výtku k 
prezentaci p. Sobotky, že do těch koleček nezahrnul kraj, který bude mít zájem využít 
kulturní centrum. Jinak mimo téma, navrhuje ukončení diskuse po těch všech přihlášených. 
J. Pavlica – bude se hlasovat o ukončení diskuze. 
M. Blinková – žádá, aby dostal odpověď p. Adámek k dopisu, který je jako příloha k bodům, 
co jsou rozpracované k projektu. 
J. Pavlica – upozorňuje, že tento dopis se k nám dostal až dnes a je potřeba se na něj 
podívat důkladněji. Je to další dokument, kterým můžeme teď prokázat nějaké nedostatky v 
tom projektu p. Rakovi a určitě to uděláme.  
p. Navláčil – předpokládal, že se domluvíme a že nebude muset dojít k tomu, aby dřevařský 
ústav musel, obhajovat jejich stanovisko, které celou dobu předkládali, proto je oslovili až 
nyní. 
M. Blinková – chce požádat městský úřad o zaslání posudků ke kácení všech stromů, které v 
rámci projektu přístavby byly vykáceny. 
L. Pavelková – myslí si, že již tento posudek byl zaslán.  
M. Blinková – sděluje, že to není kompletní a chtěla by posudek ke všem dřevinám v okolí 
celé knihovny, které tam byly vykáceny s odůvodněním.  
Z. Němeček – jestli tomu dobře rozumí, tak projektant si přizval firmu Taros, aby mu byla 
nápomocna s projektovou dokumentaci na dřevostavbu a následně se tato firma přihlásila, 
nebo byla vybrána jako subdodavatel a byla nebo nebyla doporučena. 
L. Pavelková – toto je dotaz na p. Navláčila, koho si vybral, protože město opravdu nějakým 
způsobem nemohlo ovlivnit to, koho si firma Navláčil, vybere do toho výběrového řízení. 
p.Navláčil – byla tam pouze jedna varianta, protože stavby takového rozsahu moc firem v 
republice nedělá. 
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Z. Němeček – dotazuje se, co teda vedlo k žádosti o změnu toho dodavatele. 
p. Navláčil – my sami jsme si udělali jednoduché výběrové řízení, kde jsme posuzovali další 
dodavatele. Dále to komentovat nechce. 
J. Koryčanský – požádal, aby byl promítnut dokument, aby i občané viděli skutečnost, která 
nás snad posune, včetně Archteamu, aby ta společná řeč konečně byla a abychom se 
posunuli dále v komunikaci. 
P. Jelínek – navrhuje také ukončení diskuze. 
J. Pavlica – hlasuje se, zda dát slovo p. Dorotíkovi, což nebylo schváleno. 
L. Střálková – chtěla by předat své stanovisko, které jí osobně dává smysl v záležitosti 
kulturního centra. Všichni víme, že ta cena vystoupala kvůli situaci, co tu je. Chtěla by 
poděkovat paní tajemnice, která se do toho pustila s velkou energií a doufá, že se to bude 
vyvíjet tím správným směrem. 
M. Drápal – doplňuje, že pravděpodobně většina zastupitelů nezná majetkové poměry p. 
Dortíka. Odkazuje na jednací řád, kde v bodě 10/2 b, se uvádí, že fyzická osoba a občan 
města se rozumí fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území města 
nemovitost. Proto, by ještě stálo za otázku, zda p. Dortík, nemá nemovitost v Rožnově, 
pokud ano, tak by se jednalo o porušení jednacího řádu, kdyby měl nemovitost, tak je 
vedený jako občan města.  
J. Pavlica – se dotazuje p. Dorotíka, zda má nemovitost v Rožnově. 
p. Dorotík – odpovídá, že nemá nemovitost v Rožnově. 
__________________________________________________________________________ 
 
usnesení č. 5/27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov p.R. schvaluje ukončení diskuze k bodu č. 4 dnešního 
programu po vystoupení posledního z přihlášených zastupitelů do rozpravy. 
 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 3 (M. Drápal, J. Koryčanský, A. Vychodil), 
Nehlasovalo: 0  
 
usnesení č. ../27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov p.R. schvaluje vystoupení pana V. Dorotíka, který není 
občanem města Rožnov p.R. k bodu č. 4. 
 
Hlasování: Pro: 9, Proti: 8 (R. Holiš, P. Kopecký, K. Kosová, I. Lukáš, R. Mácha, J. 
Martínek, J. Melcher, J. Pavlica), Zdrželo se: 2 (P. Jelínek, L. Střálková), Nehlasovalo: 2 (J. 
Malcová, J. Sapík), U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou  
 
Hosté u bodu: Doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. - online, Jakub Navláčil  
 
5 - 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.  
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.  
 
 
6 - Zpráva o činnosti rady města - předkládá: Ing. Lenka Pavelková   
Důvodová zpráva: 
Předmětem tohoto bodu je informovat zastupitele města o činnosti rady města. 
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Rada města se od posledního řádného zasedání zastupitelstva sešla celkově na 8 
zasedáních v termínech: 20. 6., 24. 6., 28. 6., 15. 7., 29. 7., 12. 8., 17. 8., 26. 8. 2022. 
Celkem bylo projednáno 116 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:  
p. Blinková – žádá o upřesnění usnesení 2450/136 ze dne 24.6.2022 které má 13 bodů – 
které schvaluje organizační strukturu Měú v Rožnově p.R., chtěla by požádat L. Pavelkovou, 
zda by si udělala čas na schůzku a k těmto změnám v organizační struktuře poskytla 
vysvětlení. ÚKOL 
L. Pavelková – souhlasí se sjednáním schůzky, dále by chtěla doplnit, že se snaží vytvořit 
strukturu, aby dávala smysl. V budoucnu plánuje více těchto změn, které konzultuje s 
vedoucími odborů. 
J. Pavlice – navrhuje hlasování o stažení bodů 15 až 18 z dnešního programu jednání 
zastupitelstva. 
__________________________________________________________________________ 
 
 
C) Odbor finanční 
7 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo č. 8 a č. 9 - předkládají: Ing. 
Martin Hrnčárek, Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva: 
Na základě požadavků jednotlivých odborů předkládáme ke schválení rozpočtové opatření č. 
8/2022 a č. 9/2022ROP 8Nejvýznamnější položky příjmů :Na příjmové stránce ROP 8 
zvyšujeme zejména příjmy z inkasa DPH, kdy skutečnost za měsíce leden - srpen činí 100 
mil Kč, přičemž celoroční výnos byl odhadován na částku 140 mil Kč. Lze tedy pro 
přepočtech budoucího vývoje navýšit tento příjem + 10 mil Kč. Toto zvýšené inkaso je 
zejména z důvodu inflačního nárůstu cen. Souběžně lze očekávat i vyšší inkaso daně z 
příjmu právnických osob, nicméně tuto skutečnost ještě nemáme zanalyzovanou a budeme 
případný dodatečný příjem zapracovávat do následujících ROP.Souběžně na straně příjmu 
zvyšujeme předpokládané inkaso pobytového poplatku. Zde se ukazuje, že i zvýšená sazba 
(50 Kč/osobu/noc) po dobu 3 nocí a (25 Kč/osoba/noc) další noci přespání neodradila turisty 
k přenocování v rožnovských hotelech. Reálné inkaso k srpnu činilo 3,6 mil Kč a již v tomto 
okamžiku je tedy překročena příjmová stránka rozpočtu. Poplatek se platí Q zpětně, tzn. v 
podzimních měsících ještě očekáváme doplatky z letní sezóny a predikujeme celkové inkaso 
do hodnoty 4 mil Kč.Nejvýznamnější položky výdajů :Oprava kanalizace Hážovice - Končiny 
se pro stanovisko ŘSZK letos realizovat nebude. Předpokládá se r 2023 při nákladech do 1,4 
mil Kč. U splátek ČŘB II došlo při sestavení rozpočtu k chybě, kdy nebyl zohledněn dodatek, 
který splátky snížil a položka je nadhodnocená.Po analýze výdajů na platy a po 
přehodnocení nákladů ve vazbě na plánovanou valorizaci 10 % od 1.9. jsme identifikovali 2 
mil Kč, které mohou být do rozpočtu vráceny. Toto plánované nedočerpání je hlavně z 
důvodu neobsazených pozic, které se díky aktuálnímu trhu práce dosud nepodařilo obsadit. 
V návaznosti na snížení této položky dojde také k úspoře zákonných odvodů. Prostředky 
tedy vracíme do rozpočtu města.U rekonstrukce kotelny MU 128 na moderní technologii 
(ovšem plynovou) došlo k podstatným úsporám a prostředky se vrací do rozpočtu. Díky nové 
plynové kotelně (z dotace) by mělo dojít k mírné úspoře plynu, a to zejména díky 
profesionální regulaci a zvýšenému výkonu nové technologie.U rekonstrukce zateplení 
bytového domu Moravská se při detailním proměření jednotlivých balkónů zjistilo, že jejich 
technický stav neodpovídá potřebným statickým podmínkách, kdy byl zejména identifikován 
odloupaný a popraskaný beton a sklon jednotlivých balkónu byl v některých případech 14 - 
17 stupňů. Po dohodě se statikem dojde k celkové rekonstrukci těchto balkonů, což si 
vyžaduje prostředky ve výši 2,5 mil Kč. Dojde zejména k vyrovnání balkonových konstrukcí, 
statickému zajištění panelů, OSB, srovnání lodžií pro montáž zábradlí, a k příplatku za okna 
dle řešení architekta.Díky dodatečným zdrojům a vzhledem k připravenosti projektu je možné 
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zařadit akci Parkoviště ZŠ Pod Skalkou - 2 etapa při investiční náročnosti 3 mil Kč ještě do 
letošního rozpočtu. Dle informací odboru investic je reálné tento projekt ještě letos 
zrealizovat. Souběžně lze zařadit a dokončit Cyklopřístřešky u ZŠ Videčská a ZŠ Pod 
Skalkou. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí a výstavby, jako 
příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), v platném znění řešil sanaci území znečištěného ropnými 
látkami podle § 41 a § 42 vodního zákona v souvislosti s požárem kamionu v obci Dolní 
Bečva ze dne 18. 1. 2022. Vodoprávní úřad Rožnov pod Radhoštěm v rámci řešení 
závadného stavu podle § 42 odst. 4 vodního zákona nařídil rozhodnutím provést sanaci 
zasaženého území odborně a technicky způsobilé společnosti SUEZ CZ a.s., IČ 25638955, 
sídlo Španělská 1073/10, 12000 Praha, provoz Valašské Meziříčí. Sanace území byla 
dokončena ke dni 30. 4. 2022. Celkové náklady vynaložené na sanaci území byly vyčísleny 
na 686 657,46 Kč (s DPH), viz. příloha. Tuto částku budeme uplatňovat po viníkovi tohoto 
závadného stavu, případně z havarijního fondu Krajského úřadu. Celou věc nadále šetří 
Policie ČR.V rámci procesu rekoladace Společenského domu bude potřeba akceptovat 
podmínky Krajské hygienické stanice ZK, zejména doplnění osvětlení pracovních míst. Za 
tímto účelem potřebuje budovu dovybavit vlastními světly včetně PD v částce 110 tis. Kč. 
Tyto svítidla po ukončení nájmu zůstanou v majetku města, pokud nedojde k nějaké dohodě 
o vyrovnání. Nad rámec výše uvedených položek FO upozorňuje, že .Nedojde v letošním 
roce k načerpání dotace na umělý trávník pro FC RpR v částce 6,3 mil Kč a souběžně 
nebyla realizována oprava jezírka v parku v hodnotě 4 mil Kč, nicméně s těmito akcemi se 
počítá v rozpočtu roku 2023, pokud by ZM nerozhodlo jinak.ROP 9 Kašna :V souladu s 
rozpočtem města a schváleným ROP 4 byla do investic zařazena akce ,,Rekonstrukce kašny 
na náměstí,, v předpokládané projektové částce 3,8 mil Kč. V rámci soutěže však byla 
podána pouze 1 nabídka (osloveno bylo 7) s cenou , která podstatně převyšuje původní 
rozpočet. Vzhledem k požadovanému navýšení o cca 2,7 mil Kč (s rezervou) je žádoucí tuto 
akci přehodnotit. Nejvyšší cenový rozdíl oproti rozpočtu byl v bouracích pracích, 
technologiích a žulové dlažbě. V případě schválení je předpoklad podpisu smlouvy v 
letošním roce a realizace na jaře 2023. Tzn. akce by přešla do rozpočtu 2023. Termínově - 
jaro, tzn. před turistickou sezónou. Další alternativy k této investici jsou buď zcela soutěžit 
znovu nebo přeprojektovat investici za účelem snížení nákladů, případně kašnu zcela zrušit 
a nahradit jiným prvkem např. při komplexní rekonstrukci náměstí. V případě neschválení 
ROP 9, by se do rozpočtu vrátily prostředky ve výši 3,7 mil Kč.  
 
  
__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
R. Mácha – sděluje, že finanční výbor včera zasedal k návrhu rozpočtového opatření č.8. Z 
11 členů FV bylo přítomno 8, tím byl usnášeníschopný. Jak říkal p. Hrnčárek, vznikla diskuze 
a výhrady ke 2 tématům. První se týkalo cyklopřístřešku u Základní školy Pod Skalkou a 
cyklopřístřešek základní školy Videčská. Celkem jde o částku 2,3 mil. Kč. Tady se FV shodl 
na tom, že ta částka je v tuto chvíli nepřiměřeně vysoká a doporučil vyjmout z návrhu a 
předat pro definitivní rozhodnutí zastupitelstvu. U návrhového řešení k parkovišti ZŠ Pod 
Skalkou 2. etapa, doporučil formou rozpočtového opatření 3 mil. Kč na realizaci schválit, ale 
doporučuje podmínit finální navrhovaného umístění a splnění kritérií bezpečnosti a vlastního 
termínu realizace. FV vyšel z toho názoru, který tady byl už na minulém zastupitelstvu. 
D.Drápala – chtěl by se vrátit ke svému příspěvku z jara letošního roku, kdy apeloval na 
vedení města, aby na tu velice problematickou investici, která zapříčiní to, že děti na 
základní škole Pod Skalkou, během výuky budou inhalovat výfukové zplodiny. Žádal město, 
aby to prodiskutovala s rodiči. Tímto se ptá, zda se tak stalo. 
K. Kosová – sděluje, že v této věci proběhlo jednání, ke kterému byli přizvaní zastupitelé, 
sešli se s p.Blinkovou. Dalším krokem za radnici bylo informovat školskou radu s tím, že 
další kroky by byly případně na škole. Pan ředitel ZŠ Pod Skalkou nepovažoval svolání 
rodičů v této fázi za důležité a závěry ze školské rady byly rozpačité. 
D.Drápala – apeluje na město, neboť město je investor. Město, mělo říci rodičům dětí ze ZŠ 
Pod Skalkou, že jejich děti budou vystaveny těmto inhalacím. Myslí si, že ve chvíli, kdy tady 
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budeme mít už příští rok krásné kulturní centrum a u něj parkovací místa, která budou 
využita především pro večerní představení, proč by město nemohlo vyčlenit na dobu od 7:15 
parkovací místa pro zaměstnance této školy. 
J.Melcher – může na to odpovědět ze 2 hledisek, první hledisko je takové, že u kulturního 
centra vznikne 47 nových parkovacích míst, což není celý součet parkovacích míst, kde k 
tomuto součtu v odpoledních a večerních hodinách v rámci představení, budou místa kolem 
polikliniky, to však nestačí na zajištění návštěvnosti kulturního centra. Parkovací místa za ZŠ 
Pod Skalkou, tady toto je diskutované téma, když budou přijíždět automobily učitelů v 7:3, 
bude se jednat o těchto 12 automobilů, tak se zastaví jejich motory. Odpoledne, by se dalo 
namítat, že budou odjíždět v různých dobách, kdy odjezd trvá asi minutu a půl, jak bylo 
měřeno, to znamená po minutě a půl, když to vezmete jako podíl z celé doby vyučování, tak 
je to v podstatě zanedbatelná doba.  
D. Drápala – myslí si, že bude nejlepší, aby rodiče ze ZŠ Pod Skalkou chodili na městský 
úřad a dotazovali se a vyvíjeli aktivitu. Chceme mít zdravé město, chceme, aby se nejezdilo 
auty, chceme, aby se jezdilo na kole i když zatím nemáme cyklopřístřešek. Nahoře jsou 3 
třídy a ty jsou plné dětí. Ať si rodiče ZŠ Pod Skalkou udělají obrázek o tom, jak se vedení 
města stará o zdraví dětí a zdravé prostředí. 
P. Čtveráček – by chtěl doplnit, že město se sešlo za účasti projektanta, ředitele školy a 4 
zástupců školské rady. Jednání proběhlo, přímo na místě, kde sám ředitel řekl, že je pro a 2 
členové školské rady byli také pro, další dva členové školské rady byli proti. Říkali jsme, že v 
době příjezdu, nepřijedou naraz, aby tam bylo plno výfuku a ty děti ještě budou možná doma, 
než tam přijedou ti učitelé. Pokud budou odjíždět, tak pravděpodobně někdy odpoledne, kdy 
už tam děti nebudou. Ze strany školy bylo řečeno, že potřebují ty parkovací místa, protože ty 
ostatní parkovací místa jsou veřejné. V rámci té projektové dokumentace kulturního centra, 
je nemůžeme vyčlenit pro školu. Když se tam všichni sejdou, tak se asi nedomluvíme od 
toho je školská rada. 
M. Drápal – má dotaz, protože ze zápisu ze zasedání finančního výboru mu nejsou jasné 2 
věci, a to k rozpočtovému opatření číslo 3 a číslo 8. Pochopil to tak, že FV k tomuhle nepřijal 
žádné stanovisko, protože tam není žádné doporučení.  
R. Mácha – toto není zápis FV ale pouze návrh, který se posílal členům FV a došlo k 
nedorozumění, že se na stoly zastupitelů nedostal finální zápis 
R. Holiš – děkuje za předložení rozpočtových opatření a má 2 dotazy. Kolik skutečně 
naspořených peněz z tohoto roku budeme podle odhadu p. Hrnčárka převádět na rozpočet 
roku 2023, aby ještě dneska, kdy se uzavírá volební období, bylo jasné, v jakém stavu se 
předává město. Kolik skutečně teď máme na účtech. Když jsme teď slyšeli, že tam máme 25 
milionovou rezervu, a ještě budeme mít další. Chtěl by slyšet to číslo na kameru. Zároveň se 
chce zeptat, jak dopadla z minulých rozpočtových opatření částka 8 miliónů na fotbalový klub 
a na jeho povrch, protože z jeho informací to vyřizovali i na kraji a zastavili to. Z důvodu, že 
fotbalový klub nebyl schopen ani požádat u národní sportovní agentury o zbylé peníze. Tímto 
se chce zeptat, jak ta akce pokračuje. 
M. Hrnčárek – ještě by se chtěl, vyjádřit k diskutovanému zápisu, protože FV mimořádně 
tentokrát zasedal až včera, tak tento zápis přišel dnes v dopoledních hodinách a já jsem dal 
pokyn sekretariátu ať to vytiskne a nakopíruje a neuvědomil si, že to není finální verze. Co se 
týká fotbalového klubu, tak jak se píše v důvodové zprávě, tak máme informace, že do konce 
roku se nebude čerpat. Nicméně to v letošním roce musí zůstat, neboť jsme dali písemnou 
deklaraci zastupitelstvu. Tato akce by měla přejít do roku 2023, pokud by byly informace, že 
to padlo, nebo že zastupitelstvo změní názor, potřeboval by to vědět. Co se týká stavu 
financí, všechno je to o kulturním centru. Samozřejmě pokud budou dotace tak jak je 
předkládáno. To znamená, že nebudeme muset načerpat nějakých 80 milionů na 
předfinancování dotaci, což mi šetří zase úrokové náklady, tak se mu osobně ta investiční 
záležitost dostává do pozitivních čísel, než to bylo na začátku. Pokud by tam bylo nutné 
nějakou částku přidat, což ještě neznamená, že když si o ni někdo požádá, že mu bude 
vyhověno. Co se týká městských financí, tak tam je to v pořádku. My dostaneme příští rok o 
25 miliónů navíc na daních, ještě včera jsem si myslel, že z toho 20 milionů půjde na 
energie, což tedy teď už víme, že nebudeme tolik potřebovat. Nečerpáme spoustu věcí, 
máme zpoždění, tak 150 milionů se bude převádět do příštího roku. Prostředky máme na 



  19/34 

termínovaných vkladech za nějaké menší úrokové sazby. Doporučení ze něj, je pouštět to 
rychle do toho území, kde máme hotové projekty. 
R. Holiš – takže finance a kondice města je dobrá, podotýká. 
M. Blinková – upozorňuje, že ty peníze převádíme, protože je nečerpáme, protože nic 
nedělám. Takže finanční kondice města je dobrá, ale bylo by lepší, kdyby ty peníze se točily, 
protože inflace je na 17 % a uvidíme, co to bude dělat dál. Chce požádat paní tajemnici o 
sdělení skutečného počtu vybodovaných parkovacích míst. 
P. Čtveráček – sděluje, že se jedná o 24 míst 
M. Blinková – myslí si, že to projednávala školská rada je v pořádku, ale jsou věci, které by 
měli rodiče vědět a mít možnost se vyjadřovat, tak jak se vyjadřují k tomu, jestli se ve škole 
zdravě a dobře vaří a podobně. Proto navrhuje, aby se to z rozpočtových opatření úplně 
vytáhlo a nezdůvodnit to tím, že se to dělá, protože nám zůstaly peníze. Myslí si, že to není 
nic proti ničemu, až to bude vykomunikováno, až to bude připraveno, tak se do toho pustit. 
ÚKOL  
J. Koryčanský – ještě, by se chtěl vrátil k tomu rozpočtu na tu kašnu. 
J. Pavlica - žádá, zda by se to mohlo nechat na zvláštní diskuzi. 
Z. Němeček – by chtěl zareagovat, že kromě toho, že zmizla místa, které mohli využívat 
zaměstnanci školy, tak zmizelo řádově asi 12 míst, které byly vyhrazeny pro zaměstnance 
polikliniky. Má pocit, že tohle ještě nebylo úplně řešeno. Když jezdívá k poliklinice, tak kolem 
3 hodiny, je parkoviště stále zaplněné, takže pokud bude akce v KC před 5 hodinou, tak se 
dost dobře to parkoviště zcela na 100 % využít nedá. Dále se dotazuje, zda tam bude pouze 
ta komunikace, která bude společná jak pro vjezd vozidel, tak i pro pěší, nebo se do toho 
projektu doplní i chodník. 
K. Kosová – doplňuje informace k ul. Bezručova, kde se projektovala 2 parkoviště, jak pro ZŠ 
Pod Skalkou, tak pro SVČ a Sedmikrásku. Když se projektovalo to první parkoviště a 
venkovní prostor před vstupem do všech 3 objektů, které tady sídlí, tak se město sešlo s 
řediteli škol a se školskými radami, které o to projevili zájem. Proběhlo setkání a pan ředitel 
ZŠ Pod Skalkou o to parkovišti opravdu stojí. My jsme posuzovali několik variant. Pokud jsou 
tady dotazy na míšení těch provozů, tak předpoklad je takový, že by opravdu u obou 
parkovišť fungoval nějaký provozní řád. Všichni víme, že největší koncentrace je ráno. 
Odpoledne už odcházejí děti v nějakých vlnách, takže odpoledne to opatření může být 
jednoduší. Parkoviště u ZŠ Pod Skalkou, kde předpokládáme, že se bude přijíždět od 
polikliniky a do toho vstupního prostoru před školou, tak tam v tu chvíli auta ráno najíždět 
nemají. V případě exhalacích, které budou děti vdechovat, se to konzultovalo s hygienou a 
předpoklad je, že tam ráno přijede pedagog, který pouze to auto zaparkuje a tímto se 
nejedná o vysoko obrátkové parkoviště, takže hygiena k tomu neměla námitky. 
Z. Němeček – doplňuje, že druhý dotaz se týkal parkovacích míst pro klienty na úkor 
zaměstnanců polikliniky, tímto by chtěl požádat o odpověď. 
K. Kosová – odpovídá, že by tam měl fungovat režim přiléhajících se nádob, kdy dopoledne 
parkoviště okolo kulturního centra může sloužit poliklinice, ale někdy v tom kulturním centru 
může být celodenní akce a tím pádem bude parkoviště pro zaměstnance polikliniky 
uzavřené. 
Z. Němeček – předpokládá, že tam budou nějaká místa vyhrazená, tak jak byly od kina, pro 
parkování na kartu od-do v dané hodiny. Dotazuje se, zda budou zachována tato místa v té 
době, kdy opravdu zaměstnanec polikliniky dojede a bude mít jistotu zaparkovat auto. 
K. Kosová – předpokládá, pan ředitel bude chtít, dostat výjimku na výjimečné akce, to 
parkoviště v ten den lékařům a zákazníkům polikliniky neotevřít, ale tady tento režim ještě 
prodiskutujeme. 
J. Melcher – doplňuje, že mezi poliklinikou a kulturním centrem, tam, kde jsou dneska 
stavební buňky, budou parkovací místa na prostoru, kde nikdy nebyly, budou v tom pásu té 
cesty. Tam by viděl vhodné místo, kde by lékaři mohli parkovat. 
J. Horký – jeho vyjádření k parkovacím místům, je takové, že čím více parkovacích míst 
máme, tím více se jich zaplní. V prostoru mezi školami jsme řešili několik variant a opravdu 
24 míst, je zanedbatelné množství na to, aby se stavěl chodník, mnohem jednodušší a 
levnější je to řešit organizačním opatřením. K dotazu ohledně zplodin, je dobré si uvědomit, 
že ty pavilony jsou vyšší a spojovací krček je nižší, takže tam nějaký pohyb vzduchu existuje 
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a navíc zplodiny, máme před každým panelákem v mnohem větším množství, hygiena s tím 
souhlasila, máme závazné stanovisko. Dále prezentuje návrh cyklopřístřešků. 
M. Kokinopulos – dotazuje se, se na to, co tady řekl předseda FV, že finanční výbor 
doporučuje vyčlenit tyto 2 položky, to znamená, že je to jako návrh finančního výboru, nebo 
to musí nějaký zastupitel navrhnout. 
J. Pavlica – sděluje, že musí být podán protinávrh 
M. Kokinopulos – v tom případě, dává protinávrh, aby se vyčlenili tyto 2 položky. Sděluje, že 
tady bylo řečeno, že je to strašně výhodné oproti stání auta, ale parkovací místo lze využívat 
celý rok. Žáci do školy po dobu chladných měsíců nejezdí na kole. Myslí si, že se to dá 
vyřešit mnohem jednodušeji a levněji, u školy 5.května májí běžné stojany, které nejsou kryté 
a jsou dostačující. Navrhuje od takovéhoto řešení ustoupit. 
K. Kosová – komentuje, že pokud nebudeme budovat tuto infrastrukturu, tak tady tuto 
dopravu využije vždy pouze zlomek lidí. 
J. Horky – by chtěl doplnit, že ZŠ Videčská nemá oplocení celý areál a z toho důvodu 
požaduje, aby mohli ta kola bezpečně zamknout. 
M. Kokinopulos – děti kolo používají pouze část roku. Podle jeho názoru, je cesta kolem ZŠ 
Videčská je bezpečnější více pro pěší. 
D. Drápala – doplňuje, že ta využitelnost té staré kolárny byla vysoká. Využití čipů, je velice 
dobrá věc. V době, kdy se snažíme, aby se děti opravdu pohybovaly, je to ideální na tom 
kole, takže zde s paní místostarostkou úplně souhlasí.  
R. Holiš – nerozumí tomu, že se tady už hodinu bavíme o tom, jestli parkoviště, které není 
průchozí a je opravdu pro zaměstnance a také pro kuchařky a ostatní personál, které 
přijedou v 6 hodin. Děti chodí v 8 hod. a na té cestě je čeká daleko víc konfliktních míst a 
více škodlivin než z toho 1 zaparkovaného auta. Navrhuje v té debatě pokročit a dát hlasovat 
protinávrhy. 
J. Koryčanský – myslí si, že skutečně ta částka, kterou tady máme vyčíslenou, je obrovská. 
Myslí si, že je dobré, ať děti jezdí na kole, ale ne za takovéto peníze, pokud se podívá na 
internet, jsou tam cykloboxy, které jsou podstatně levnější, vypadají velice dobře a jsou 
variabilní. 
J. Pavlica – žádá návrhovou komisi, aby se sešla a projednala upravení usnesení  
J. Pavlica –sděluje k opatření č. 9 – kašna na náměstí, že na tento projekt byla získaná 
dotace z masky a o tuto dotaci město nechce přijít, takže chce zkusit soutěžit ještě jednou, 
aby se to podařilo. Zahajuje diskuzi k tomuto opatření. 
J. Koryčanský – myslí si, že 6,5 milionu korun za kašnu na náměstí, je velice hodně peněz. 
Díval se na internet, za jaké peníze je to možné pořídit. Informuje, že našel firmu v Praze, 
která to dělá včetně technologií za 800 tis. Kč a stavební práce dělají 50 až 80% částky z té 
technologie. Věří, že kdybychom se dostali třeba jen na polovičku té částky, tak by to stálo 
za to, ale za 6,5 milionu korun opravdu ne. 
M. Drápal – chtěl by se zeptat, kolik tam je ta dotace z té masky, protože tu informaci si 
nevybavuje, že by ji někde četl. 
J. Pavlica – sděluje, že se jedná o 876 tis. Kč. 
M. Laktiš – není tam definitivně dané do kdy by se realizovala stavba, jen by bylo vhodné to 
dělat mimo sezonu. 
M. Drápal – se dotazuje, zda je řešeno nějaké hospodaření s dešťovou vodou, protože jsou 
tam ty nádrže a zda by bylo možné nějaké dotace právě v tomhle ohledu získat. 
M. Laktiš – sděluje, že se to nakumulovalo z více výzev, tím je ta dotace navýšena, takže to 
budeme muset ze-sumarizovat, byla udělaná na to bilance, jak se dá voda ze střech využít v 
rámci zlepšení klimatu. 
M. Drápal – doplňuje, že ta cena může být ve finále ještě pro město nižší, protože se podaří 
získat další dotace.  
P. Čtveráček – přijde mu zvláštní, jak ta pražská firma, mohla nacenit tento projekt, když ho 
ani neviděla včetně rozsahu prací, ale můžeme si vzít kontakt a můžeme je oslovit. Sděluje, 
že měl problém vůbec najít firmy, které se tímto zabývají.  
J. Melcher – žádá zastupitele, ať si zapamatují toto rozhodnutí i když to bude negativní, 
abychom příště neschvalovali kašnu, která je výrazně horší, než je tato. 
__________________________________________________________________________ 
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usnesení č. ../27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2022 v 
rozsahu 14 560 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 
1. 
 
Hlasování: Pro: 0, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 21 (L. Adámek, M. Blinková, M. 
Drápal, D. Drápala, R. Holiš, P. Jelínek, M. Kokinopulos, P. Kopecký, J. Koryčanský, K. 
Kosová, J. Kučera, I. Lukáš, R. Mácha, J. Malcová, J. Martínek, J. Melcher, Z. Němeček, J. 
Pavlica, J. Sapík, L. Střálková, A. Vychodil)  
 
usnesení č. ../27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2022 v 
rozsahu 2.700 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 
2. 
 
Hlasování: Pro: 0, Proti: 17 (L. Adámek, M. Blinková, M. Drápal, D. Drápala, R. Holiš, P. 
Jelínek, M. Kokinopulos, P. Kopecký, J. Koryčanský, K. Kosová, J. Kučera, R. Mácha, J. 
Martínek, Z. Němeček, J. Pavlica, J. Sapík, A. Vychodil), Zdrželo se: 4 (I. Lukáš, J. Malcová, 
J. Melcher, L. Střálková), Nehlasovalo: 0, U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení 
nadpoloviční většinou  
 
usnesení č. 6/27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov p.R. schvaluje vypuštění výdajové položky č. 24 - 
cyklopřístřešek ZŠ Videčská a č. 25 - cyklopřístřešek ZŠ Pod Skalkou z předloženého ROP 
č. 8/2022 a jejich samostatné hlasování. 
 
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
 
usnesení č. 7/27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov p.R. schvaluje vypuštění výdajové položky č. 23 - parkoviště 
ZŠ Pod Skalkou - 2. etapa z předloženého ROP č. 8/2022 a její samostatné hlasování. 
 
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
 
usnesení č. 8/27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje upravené rozpočtové opatření č. 
8/2022 v rozsahu 10 010 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené 
přílohy. 
 
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
 
usnesení č. 9/27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2022 v 
rozsahu 1 550 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy. 
 
Hlasování: Pro: 12, Proti: 5 (M. Blinková, P. Jelínek, M. Kokinopulos, J. Koryčanský, R. 
Mácha), Zdrželo se: 4 (L. Adámek, M. Drápal, J. Kučera, A. Vychodil), Nehlasovalo: 0  
 
usnesení č. 10/27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2022 v 
rozsahu 3 000 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy. 
 
Hlasování: Pro: 14, Proti: 4 (M. Blinková, M. Drápal, D. Drápala, A. Vychodil), Zdrželo se: 3 
(J. Koryčanský, J. Kučera, Z. Němeček), Nehlasovalo: 0  
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D) Odbor školství a kultury 
8 - Analýza dlouhodobé podpory Seniorského centra a projednání návrhu Programové 
podpory pro rok 2023 - předkládají: Mgr. Lucie Vančurová, Mgr. Kristýna Kosová   
Důvodová zpráva: 
 V návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 13/26/ZM/21/06/2022, kterým 
zastupitelstvo města potvrdilo zájem dlouhodobě podporovat provoz Seniorského centra v 
budově 1. máje 1000 v Rožnově p. R., si Vám dovolujeme v příloze důvodové zprávy 
předložit stručnou Analýzu možností podpory Seniorského centra (dále jen "Analýza 
SC").Analýza SC nám nabízí čtyři varianty řešení, přičemž z časového, ekonomického a 
administrativního hlediska je v tuto chvíli nejvhodnější varianta a) modifikace současného 
PROGRAMU V - Podpora organizačního zajištění zvyšování kvality života seniorů.Úprava 
PROGRAMU V pro rok 2023 by spočívala v následujících změnách: - zvýšení maximálního 
horního limitu pro jednotlivou žádost o dotaci z částky 370 000 Kč na částku 500 000 Kč,- 
zvýšení maximální horní hranice možné podpory celkových rozpočtovaných nákladů projektu 
z částky 80 % na 90 %, tzn. že požadovaná spoluúčast žadatele by byla pouze ve výši 10 % 
c celkových rozpočtovaných nákladů na projekt.Úpravu podmínek pro poskytování 
programové dotace v rámci PROGRAMU V doporučuje zastupitelstvu města i Rada seniorů 
(viz příloha zápis z jednání Rady seniorů ze dne 12.7.2022). V návaznosti na neustálé 
zvyšování cen energií a současnou inflaci jsme rovněž obdrželi zápis z jednání Sportovní 
komise, ve kterém je mimo jiné usnesení vztahující se k PROGRMU II (Částečná úhrada 
provozních nákladů spolků, v jejichž vlastnictví jsou sportovní zařízení) a doporučení zvýšit 
maximální limit na jednotlivou žádost z částky 2 350 000 Kč na částku 2 700 000 Kč (viz 
příloha zápis z jednání Sportovní komise ze dne 4. 8. 2022).Na základě navrhované 
modifikace PROGRAMU V, usnesení Rady seniorů a usnesení Sportovní komise by bylo 
vhodné Programovou podporu pro rok 2023 v části upřesnění finančních podmínek upravit 
následovně:ProgramNázev programufinanční podmínky v 2022navržené úpravy pro rok 
2023I.Podpora sportovních jednorázových aktivit a akcíprogramová dotace max. do 70 % 
celkových rozpočtových výdajů/nákladů projektu, v rozmezí 3 000 Kč až 150 000 Kčbeze 
změnII.Částečná úhrada provozních nákladů spolků, v jejichž vlastnictví jsou sportovní 
zařízeníprogramová dotace max. do 50 % celkových rozpočtových výdajů/nákladů projektu, 
v rozmezí 5 000 Kč až 2 350 000 Kčprogramová dotace max. do 50 % celkových 
rozpočtových výdajů/nákladů projektu, v rozmezí 5 000 Kč až 2 700 000 KčIII.Částečná 
úhrada pronájmu sportovních zařízeníprogramová dotace max. do výše pronájmu 
sportovního zařízení za 1 hodinu účtovanou správcem nebo majitelem zařízeníbeze 
změnIV.Podpora pravidelného sportu dětí a mládežeprogramová dotace v rozmezí 2 000 Kč 
až 250 000 Kčbeze změnV.Podpora organizačního zajištění zvyšování kvality života 
seniorůprogramová dotace max. do 80 % celkových rozpočtových výdajů/nákladů projektu, v 
rozmezí 5 000 Kč až 370 000 Kčprogramová dotace max. do 90 % celkových rozpočtových 
výdajů/nákladů projektu, v rozmezí 5 000 Kč až 500 000 KčVI.Podpora aktivit a akcí v oblasti 
kulturyprogramová dotace max. do 70 % celkových rozpočtových výdajů/nákladů projektu, v 
rozmezí 5 000 Kč až 150 000 Kčbeze změnVII.Podpora komunitního životaprogramová 
dotace max. do 70 % celkových rozpočtových výdajů/nákladů projektu, v rozmezí 5 000 Kč 
až 30 000 Kčbeze změnVIII.Podpora vzdělávacích činnostíprogramová dotace max. do 70 % 
celkových rozpočtových výdajů/nákladů projektu, v rozmezí 5 000 Kč až 50 000 Kčbeze 
změnIX.Podpora spolupráce mezi partnerskými městy programová dotace max. do 70 % 
celkových rozpočtových výdajů/nákladů projektu, v rozmezí 5 000 Kč až 100 000 Kčbeze 
změnX.Podpora aktivit a akcí v oblasti životního prostředíprogramová dotace max. do 70 % 
celkových rozpočtových výdajů/nákladů projektu, v rozmezí 3 000 Kč až 40 000 Kčbeze 
změn V návaznosti na výše uvedené úpravy finančních podmínek Programů II a V bude 
potřeba zvýšit objem finančních prostředků vynaložených v rozpočtu města pro rok 2023 v 
těchto programech. V případě Programu II o částku 350 tis. Kč a v případě Programu V 
minimálně o částku 190 tis. Kč. Z dlouhodobého hlediska je vhodné problematiku podpory 
Seniorského centra opět otevřít, jakmile bude zpracována analýza zřízení spolkového patra v 
budově bývalého generálního ředitelství Tesly. Tuto analýzu zpracovává a vyhodnocuje 
Odbor strategického rozvoje a projektů.  
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__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
K. Kosová – informuje, že se jedná o krátkodobé řešení, odbor školství a strategického 
rozvoje by dále pokračoval i na dlouhodobém řešení, což bude předmětem návrhu rozpočtu.  
J. Kučera – děkuje za předložený materiál a žádá o přizvání i klubu seniorů při dalším 
zpracování dlouhodobého řešení. 
K. Kosová – odkazuje se na důvodovou zprávu, kde je uvedeno, že jednání se senior 
centrem a komerčními domy, by bylo dalším krokem v pokračování jednání. 
M. Drápal – by chtěl také poděkovat, že došlo k navýšení těchto prostředků. Nicméně od 
roku 2011 se v tomto programu ty peníze nezvyšovaly a za tu dobu došlo k navýšení 
nákladů zhruba o 30 %, z toho důvodu by to bylo dále na zvážení, zvýšení aspoň na 
minimálně 3 mil. Kč, aby se zohlednila inflace, která za těch 11 let narostla. Když si vezme o 
kolik došlo k navýšení rozpočtu našich sportovních organizací, respektive krytého bazénu, 
tak bychom měli vzít v potaz, že se opravdu jedná o stejnou údržbu sportovních zařízení.  
K. Kosová – sděluje, že kolegové ze školství to budou brát v potaz, je to složité kolik peněz 
do grantového systému může dát, poslední navyšování proběhlo před několika lety, kdy se 
zakládaly komunitní granty a navyšovaly se kulturní granty.  
R. Mácha – přidává se k pochvale a sděluje, že klub seniorů už čítá více jak 800 členů. 
P. Jelínek – toto podporuje, pokud jsme u grantové podpory, tak se přimlouvá za dotační 
balík na sociální služby v rámci mikroregionu. 
J. Pavlica – tímto by chtěl vyzvat i okolní obce, aby se připojili do společného jednání a 
navýšili svůj příspěvek. 
K. Kosová – doplňuje, že tento požadavek vzešel ze Zlínského kraje a mělo by to být 
předmětem společného jednání starostů mikroregionu.  
L. Rousová – děkuje za seniorský klub za to odhlasování. 
__________________________________________________________________________ 
 
usnesení č. 11/27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informaci o možnostech 
dlouhodobé podpory provozu seniorského centra a navrhované úpravy Programové podpory 
pro rok 2023 dle důvodové zprávy a předložených příloh a ukládá městskému úřadu připravit 
k projednání a schválení aktualizované znění Programové podpory pro rok 2023 na 
následující jednání zastupitelstva města. 
 
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
 
 
 9 - Udělení ocenění města Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2022 - předkládají: Mgr. 
Kristýna Kosová, Ing. Martin Beníček   
Důvodová zpráva: 
Předmětem tohoto podání je schválení ocenění města Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2022. 
V souvislosti s Pravidly pro udělování ocenění a poskytování záštit města Rožnov pod 
Radhoště (článek II., bod 2.4) a přijatými nominacemi na ocenění města Rožnov pod 
Radhoštěm pro rok 2022 předkládáme zastupitelstvu města k projednání závěry Pracovní 
skupiny pro hodnocení návrhů čestného občanství a ceny města (dále pracovní skupina, 
zápis z jednání je přílohou č. 1 tohoto bodu) a dále také patřičné usnesení rady města (viz 
níže). 
Letos byly také podány dva návrhy na udělení ceny města, pro pana M. Hambálka (přílohy č. 
2 a 3 DZ) a paní A. Přikrylovou (příloha č. 4 DZ), které byly 17. 6. 2022 projednány pracovní 
skupinou s usnesením: "Členové pracovní skupiny navrhují zastupitelstvu města udělit Cenu 
města Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2022 v pořadí: 1. Milan Hambálek, 2. Anneliese 
Přikrylová. PS doporučuje udělit ocenění oběma osobám.", viz. příloha č. 1 DZ.S tímto 
závěrem byla seznámena Rada města Rožnov pod Radhoštěm na svém zasedání 12. 8. 
2022, která přijala toto usnesení: „Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala návrhy na 
udělení ceny města pro rok 2022 společně s hodnotící zprávou pracovní skupiny a 
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doporučuje zastupitelstvu města udělit ocenění oběma nominovaným dle důvodové zprávy a 
příloh projednávaného bodu.“ (č. usnesení 2515/140/RM/12/08/2022). 
 
__________________________________________________________________________  
Diskuze:  
R. Mácha – informuje, že zná oba již několik let a oběma osobám to velice přeje a podporuje 
toto udělení ocenění. 
Z. Němeček – žádá o opravení žádost u p. Hambálka. 
__________________________________________________________________________ 
 
usnesení č. 12/27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo návrhy na udělení Ceny města 
Rožnov pod Radhoštěm uvedené v příloze č. 2 až 4 projednávaného bodu a uděluje Cenu 
města Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2022 panu Milanu Hambálkovi, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
a paní Anneliese Přikrylové, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (J. Koryčanský)  
 
 
E) Odbor strategického rozvoje a projektů 
10 - Schválení Zadání územního plánu Rožnov pod Radhoštěm - předkládají: Ing. 
Michal Laktiš, Ing. Hana Žatková, Mgr. Kristýna Kosová   
Důvodová zpráva: 
Důvodová zpráva:Dne 5.11.2019 usnesením č.16/VII schválilo Zastupitelstvo města 
Rožnova pod Radhoštěm pořízení nového územního plánu. Poté následovalo výběrové 
řízení formou veřejné zakázky na výběr projektanta, ve kterém byla vybrána firma Atelier 
Kontext s.r.o., hlavní projektant Ing.arch. Alena Švandelíková. Následně pořídil odbor 
strategického rozvoje a projektů, oddělení územního plánování, jako pořizovatel územně 
plánovací dokumentace za spolupráce s projekční firmou a určeným zastupitelem Mgr. 
Kristýnou Kosovou návrh zadání územní plánu Rožnov pod Radhoštěm. V rámci participace 
veřejnosti na přípravě územního plánu proběhlo 4.4.2022 jednání s veřejností a 6. a 7.4. 
2022 konzultační dny pro občany za účasti projekční firmy, na kterých občané mohli podávat 
své podněty. V dubnu byl veřejnosti k dispozici také dotazník s mapou, který zjišťoval témata 
důležitá pro rozvoj města. V rámci přípravy zadání proběhl dne 14.6.2022 seminář pro 
zastupitele města a členy stavební komise. Stavební komise se k tématu návrhu zadání 
sešla 27.6.2022 a formulovala návrhy, které byly do zadání dopracovány.Obsah zadání 
vychází z přílohy č.6 vyhlášky č.500/2006 Sb. O územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a obsahuje:-
požadavky na základní koncepci území: koncepci urbanistickou, koncepci veřejné 
infrastruktury koncepci uspořádání krajiny-požadavky na vymezení plocha koridorů 
územních rezerv-požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a asanací-požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve 
kterých bude rozhodování o změnách území podmíněno vydáním regulačního plánu, 
zpracováním územních studií nebo uzavřením dohody o parcelaci-požadavky na uspořádání 
obsahu návrhu územního plánu a odůvodnění územního plánu včetně měřítek a počtu 
vyhotovení-požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný 
rozvoj územíDále obsahuje požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR, ze Zásad 
územního rozvoje Zlínského kraje, požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a 
z doplňujících průzkumů a rozborů. Zpracovaný Návrh zadání územního plánu Rožnov pod 
Radhoštěm pořizovatel projednal dle § 47 stavebního zákona následujícím 
způsobem:Dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu a oprávněným 
investorům bylo zadání zasláno jednotlivě dne 11.7.2022 s termínem pro podání vyjádření a 
stanovisek do 30 dnů od obdržení návrhu zadání. Současně bylo zadání zveřejněno 
veřejnou vyhláškou na úřední desce dne 11.7.2022 s termínem pro uplatnění připomínek do 
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11.8.2022.V rámci projednání zadání obdržel pořizovatel 14 vyjádření a stanovisek od 
dotčených orgánů a oprávněných investorů a 13 připomínek od fyzických a právnických 
osob. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, městským architektem a 
projektantem vyhodnotil vyjádření a stanoviska, vyplývající z právních předpisů jednotlivých 
dotčených orgánů a jejich vyhodnocení je dopracováno do zadání viz červený text. 
Připomínky občanů se téměř ve všech případech týkaly požadavku na převod plochy 
zemědělské nebo plochy krajinné zeleně na plochu pro výstavbu rodinných domů, tyto 
požadavky byly dopracovány do tabulky podnětů v příloze č.1 (červený text) a budou v 
návrhu územního plánu prověřeny. Kompletní informace o projednání zadání tj. obsah 
vyjádření, stanovisek a připomínek a jejich vyhodnocení je uveden v příloze č.2.Pořízení 
nového územního plánu je dlouhodobým cílem zastupitelstva města, na jeho nutnosti panuje 
všeobecná shoda. Fáze schválení zadání není návrhem konkrétních opatření v konkrétních 
místech, ale upřesňuje vytyčený směr, daný již v zadání zakázky. S ohledem na časovou 
náročnost pořizování (může dosáhnout i čtyř let!) je proto vhodné schválit zadání již nyní tak, 
že o něm rozhodnou zastupitelé, kteří se podíleli na přípravě zadání, aby novou návrhovou 
část a schválení nového územního plánu potom bylo možno stihnout v rámci jednoho 
volebního období. V případě neschválení by hrozil časový posun celého procesu tak, že 
návrh územního plánu by se schvaloval až po volbách v roce 2026, tedy s menší 
kontinuitou.Odbor strategického rozvoje a projektů, oddělení územního plánování, 
doporučuje zastupitelstvu města schválit projednaný návrh zadání a posunout pořízení 
nového územního plánu do další fáze návrhu územního plánu pro společné jednání.  
 
  
__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
K. Kosová – informuje, že tyto zdroje budou vyvěšeny na webu města a upozorňuje, pokud 
bude chtít někdo podat ještě podnět, ať tak učiní bezodkladně. 
M. Drápal – se dotazuje, jestli všechna jednání proběhla off-line. Další dotaz zněl, do kdy 
bude možnost podat dodatečně podněty a zda tato informace bude vyvěšena na webu.  
K. Kosová – doplňuje, že termín bude do konce října. Konzultace probíhala off-line, kde byla 
možnost vyplnit dotazníky, následně probíhalo hromadné jednání i individuální, dále by 
chtěla zdůraznit i přípravnou fázi, kdy probíhaly hloubkové rozhovory. 
M. Drápal – dotazuje se na možnost, zda jde v průběhu zpracování, ještě podat návrh na 
úpravy nějakého sportoviště nebo jiného sportovního využití, kde třeba v územním plánu 
ještě aktuálně není.  
K. Kosová – potvrzuje, že městský architekt je v kontaktu se zpracovateli a probíhají další 
jednání a tyto varianty budou zvažovány v rámci tohoto územního plánu a k tomu patří i 
sportovní infrastruktura.  
R. Holiš – dotazuje se zpracovatelů na číslo 12,97 %, což je podíl zastavění těch 
zastavytelných ploch, jak se na toto číslo dívají oni a jaký podíl v budoucím návrhu, těchto 
zatím ještě nezastavěných ploch je dále počítán. Informuje, že v minulosti byl územní plán 
nastaven špatně, což vedlo k tomu, že se nám Rožnov vybydluje. Je to problém celého 
zlínského kraje. Zajímalo by ho, jakým způsobem se s tím počítá v tom novém zadání.  
p. Bača – odpovídá, že to popisuje stav mezi lety 2014 - 19 odtud se právě bere to číslo, 
které říká těch 13%, jedná se o díl ploch zastavěných versus zastavitelných, to znamená, že 
13% ploch zastavitelných se využilo během této doby. Mohlo by to být předmětem nějaké 
analýzy v rámci návrhu a následné prověřování. Samozřejmě tato věc způsobuje stagnaci 
počtu obyvatel a rozvoje sídel a tím dochází k úbytku obyvatel. Samozřejmě cílem územního 
plánu je, aby se tato situace zvrátila, aby se zvýšil počet obyvatel a aby minimálně 
nedocházelo odlivu počtu obyvatel.  
R. Holiš – žádá o konkretizování, jaký podíl vy budete cílit a na kolik obyvatel bude územní 
plán mířit. 
p. Vrtiška – odpovídá, že ten návrh se bude určitě snažit zaměřit na stávající počet obyvatel, 
aby nedocházelo k dalšímu úbytku a k vytvoření podmínek pro progresivní populační vývoj. 
Toto zadání územního plánu cílí na to, aby rozsah zastavitelných ploch byl rámcově takový, 
jaký je dnes, nicméně může dojít k přeorganizování a ke změně organizace jednotlivých 
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zastavitelných ploch v určitých lokalitách v souvislosti s tím, které jsou tedy dostupné a 
opravdu využitelné z hlediska aktuální poptávky 
R. Holiš – chtěl by, aby to bral jako UKOL do dalšího jednání zastupitelstev, aby v rámci té 
konzultace, kterou jste nám tady slíbili, byla tato čísla přesněji kvantifikována, aby 
zastupitelé, kteří potom budou schvalovat ty další kroky, byli přesně informováni, kam tím 
územním plánem to město směřuje. 
K. Kosová – informuje, že v tuto chvíli se vychází ze strategického plánu a bude tady ještě 
některé doplňkové šetření. 
__________________________________________________________________________ 
 
usnesení č. 13/27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje Zadání územního plánu Rožnov pod 
Radhoštěm, jež bude obsahovat prvky regulačního plánu, dle důvodové zprávy a předložené 
přílohy. 
 
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
 
usnesení č. 14/27/ZM/13/09/2022 
Prodloužení dnešního zasedání ZM do 21:30 hodin. 
 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 1 (M. Kokinopulos), Zdrželo se: 2 (M. Drápal, J. Kučera), 
Nehlasovalo: 0  
 
Hosté u bodu: Ing. et Ing. arch. Lubomír Bača, RNDr. Ing. Miroslav Vrtiška  
 
11 - Projednání a schválení první aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a 
souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2022+ - předkládají: Ing. Michal 
Laktiš, Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva: 
Komunitní plán sociálních služeb je klíčový dokument pro plánování financování a rozvoj 
sociálních služeb v území obcí s rozšířenou působností. Tento dokument analyzuje nabídku i 
poptávku po sociálních službách v regionu a navrhuje jejich optimální síť s přihlédnutím k 
finančním zdrojům. Aktualizace komunitního plánu reaguje na aktuální situaci a vývoj v 
sociální oblasti v ORP Rožnov pod Radhoštěm.Informace o připravené aktualizaci 
Komunitním plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 
2022+ byla předložena Radě města Rožnov pod Radhoštěm na jejím zasedání dne 
26.08.2022. Rada města Rožnov pod Radhoštěm aktualizaci komunitního plánu projednala a 
vzala na vědomí.Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm je první aktualizace 
Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 
2022+ předložena k projednání a ke schválení. Poté bude předložena ke schválení také 
Valné hromadě Sdružení Mikroregionu Rožnovsko. 
  
__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
P. Jelínek – informuje, že komunitní plán se schvaluje každý rok a děkuje všem členům 
realizačního týmu a p. Cábové za zpracování tohoto plánu, který je jinak mnohdy financován 
z různých projektů.  
M. Blinková – by chtěla využít možnosti, že k tomuto komunitnímu plánu se budou vyjadřovat 
i ostatní, aby tam zazněl požadavek na zvážení vyššího příspěvku občanů jednotlivých obcí 
pro sociální služby. Věří, že když uvidí starostové ostatních obcí, kolik mají klientů, že možná 
i pro ně by to mohl být velmi pádný argument pro to, aby si to na svých zastupitelstvech pro-
hlasovali. 
__________________________________________________________________________ 
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usnesení č. 15/27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a schvaluje první aktualizaci 
Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 
2022+ dle důvodové zprávy a předložených příloh. 
 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (M. Blinková, Z. Němeček)  
 
 
F) Odbor správy majetku 
12 - Projednání a schválení bezúplatného převodu lávky u autobusové zastávky "U 
Kamence" v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm - předkládají: Ing. Michaela Hanzl, Mgr. 
Kristýna Kosová   
Důvodová zpráva: 
Dne 12.9.2018 podal Mxxxxxxx Šxxxxx žádost o bezúplatný převod lávky přes Veřmiřovský 
potok u autobusové zastávky „U Kamence“. Žádost je přiložena v příloze č. 2 
projednávaného bodu. Lávka slouží pro pěší návštěvníky společnosti UNIPAR. Lávka je v 
havarijním stavu a Mxxxxxxx Šxxxxx se zavázal opravit lávku na vlastní náklady.Na základě 
této žádosti vyhotovila Ing. Marta Bílková, znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu 
čj. Spr 2795/2000 ze dne 26.10.2000 pro základní obor ekonomika (odvětví ceny a odhady, 
se zvláštní specializací pro odhady nemovitostí) a základní obor stavebnictví (stavby obytné 
a průmyslové) znalecký posudek „č. 601-69/18 o ceně nemovité věci - lávky přes 
Veřmiřovský potok na pozemku p. č. 3701/72“ a stanovila cenu lávky 20.000 Kč ke dni 
26.10.2018. K dnešnímu dni je cena lávky dle slovního vyjádření Ing. Bílkové cca 25 % ceny 
znaleckého posudku. Znalecký posudek je přiložen v příloze č. 3 projednávaného bodu. 
Účetní hodnota lávky dle evidenční karty majetku vedené v účetnictví Města Rožnov pod 
Radhoštěm je ve výši 4.544 Kč. Evidenční karta majetku je přiložena v příloze č. 4 
projednávaného bodu. 
Technický popis - jedná se o lávku pro pěší přes potok. Délka přemostění je 7,36 m, délka 
nosné konstrukce 9,60 m, volná šířka 1,40 m. Nosnou konstrukci tvoří 2 ks ocelových 
válcovaných nosníků 1180 mm v osové vzdálenosti 1500 mm. Příčné ztužení je provedeno 
zazděním konců nosníků do opěr a v poli pásovou ocelí a pruty betonářské výztuže pod 
dolními přírubami nosníků. Mostovka je provedena z prefabrikovaných zdících dílců (dále jen 
"PZD") se železobetonovou deskou tvořící povrch chodníku. Mostní podpěry jsou kombinací 
betonu a kamene, křídla jsou kamenná- jsou součástí stupně (jezu) na vodním toku. Zábradlí 
po obou stranách je ocelové se svislou výplní, výšky 1,10 m. Na fasádním boku návodního 
nosníku se nachází ocelová trubní chránička, na povodním boku nosné konstrukce jsou 3 
konzoly pro plynovod. Lávka pochází z roku 1967 a je ve špatném technickém stavu. 
Levobřežní opěra trpí povrchovou degradací betonu. Na návodním boku pravobřežní opěry 
je vzrostlý strom, jehož kmen již obrostl návodní nosník a jehož kořenový systém rozkládá 
beton opěry. Na návodní straně je dolní část opěry již pod návodním nosníkem rozpadlá. 
Konec návodního nosníku v délce cca 1 m od pravobřežní opěry do místa, kde je nosník 
zarostlý v kmeni stromu, je silně zkorodovaný s korozními úbytky až 40% na dolní přírubě. 
Nosník je prakticky uložený-vetknutý v kmeni stromu. Nosníky v poli jsou celoplošně 
korodované důlkovou korozí pod nátěrem do 1 mm, nad opěrami je koroze lístková do hl. až 
1,5 mm. Příčné ztužení v poli je uvolněné, místy i utržené ve svaru. Přes mostovku jsou 
patrné průsaky, na podhledu PZD jsou mapy s výkvěty a řasami. Místy je na podhledu PZD 
obnažená zkorodovaná výztuž. Chodník z betonu trpí povrchovou degradací do 20 mm. 
Místy je zakořeněná vegetace ve spárách mezi betonem chodníku a nosníky. Ze zábradlí se 
celoplošně odlupuje nátěr. Sloupky zábradlí v místech přivaření k nosníkům lístkově 
korodují, místy je lístková koroze i na svislicích výplně. Celkově je údržba lávky 
nedostatečná, lávka vykazuje závažné poruchy vyžadující neprodlenou nápravu. 
Dle Protokolu Hlavní prohlídka dle ČSN 73 6221, zpracovaného p. Zxxxxxx Šxxxxx, osobou 
oprávněnou k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací, dne 
19.5.2018 jsou nezbytná následující opatření: 
- odstranit strom v trase návodního nosníku na pravém břehu vč. uvolnění zarostlého 
ocelového nosníku 
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- lávku u PB opěry podepřít, zkorodovaný konec návodního nosníku u PB opěry odstranit a 
nahradit novým materiálem 
- opravit poškozenou pravobřežní opěru 
- vyčistit povrch chodníku, provést jeho reprofilaci a provést pochůzí hydroizolaci 
- opravit příčné ztužení v poli 
- odrezivět a vyčistit viditelné části hlavních nosníků a obnovit nátěrový protikorozní systém 
- zábradlí odrezivět, vyčistit a obnovit nátěry 
- zajistit statický výpočet zatížitelnosti 
kdy p. Zxxxxx Šxxx odhaduje předběžnou cenu prací na cca 260.000, -Kč. 
S vyřazením lávky z majetku města souhlasí správce místních komunikací. Vyřazení lávky z 
majetku města bylo projednáno v koordinační skupině dne 10.5.2022 a tato s vyřazením 
souhlasí. Vyřazení lávky bylo taktéž projednáno Likvidační komisí Města Rožnov pod 
Radhoštěm dne 16.5.2022 a lávka byla vyřazena z majetku města. Umístění lávky je 
vyznačeno v příloze č. 5 (ortofoto a katastrální mapa) a zobrazeno v příloze č. 6 
projednávaného bodu (situační foto). 
Záměr na bezúplatný převod lávky přes Veřmiřovský potok u autobusové zastávky „U 
Kamence“ ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm byl schválen Radou města Rožnov 
pod Radhoštěm usnesením č. 2402/131/RM/27/05/2022 ze dne 27.5.2022 a zveřejněn na 
úřední desce města Rožnov pod Radhoštěm od 1.6.2022 do 17.6.2022, a to i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. V době zveřejnění záměru na úřední desce nebyly vzneseny 
žádné připomínky či podněty k bezúplatnému převodu lávky. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání a ke schválení 
bezúplatný převod lávky u autobusové zastávky „U Kamence“ v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm, vedené v Evidenční kartě majetku pod evidenčním číslem 2144 ve prospěch 
Mxxxxxxxx Šxxxxxx. 
 
  
usnesení č. 16/27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje bezúplatný převod lávky pro pěší u 
autobusové zastávky „U Kamence“ přes Veřmiřovský potok na pozemcích p. č. 3701/72, p. 
č. 3701/60 a p. č. 3701/59 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, vyznačené na situačním snímku 
uvedeném v příloze č. 5 projednávaného bodu, vedené v Evidenční kartě majetku Města 
Rožnov pod Radhoštěm pod evidenčním číslem 2144, ve prospěch Mxxxxxxxx Šxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx756 51 Zašová, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, a 
uzavření darovací smlouvy č. 140/2022/OSM mezi Mxxxxxxxxx Šxxxxxxx a městem Rožnov 
pod Radhoštěm, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená 
darovací smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (D. Drápala), Nehlasovalo: 0  
 
 
13 - Projednání a schválení budoucího prodeje částí městských pozemků p. č. 1000/25 
a p. č. 3715/1, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch Správy železnic, státní 
organizace.. - předkládají: Ing. Michaela Hanzl, Mgr. Kristýna Kosová   
Důvodová zpráva: 
Na základě předchozích jednání projednala „koordinační skupina“ na svém zasedání dne 
24.5.2022 stavbu dráhy investora Správy železnic, státní organizace „Rekonstrukce 
železniční stanice Rožnov pod Radhoštěm", jejíž realizace se předpokládá v termínu od 
srpna 2022 do května 2023. Dle této dohody uzavře Město Rožnov pod Radhoštěm s 
investorem stavby Správou železnic budoucí kupní smlouvu na prodej částí městských 
pozemků dotčených stavbou: 
- části pozemku p. č. 1000/25 o předpokládané výměře 138 m2, uvedené v příloze č. 3 detail 
č. 1 
- části pozemku p. č. 3715/1 o předpokládané výměře 5 m2, uvedené v příloze č. 4 detail č. 2 
vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. 
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Skutečné výměry částí dotčených pozemků budou stanoveny geometrickým plánem pro 
rozdělení pozemků, který bude vyhotoven podle skutečného zaměření stavby po jejím 
dokončení. Dotčené části městských pozemků budou prodány pro účely realizace výše 
uvedené stavby dráhy, konkrétně pro účely realizace stavebního objektu/provozního 
souboru: - SO 01-79-01 Žst. Rožnov pod Radhoštěm, oplocení, v rámci něhož bude na 
dotčených částech městských pozemků vybudováno oplocení. 
Kupní cena bude sjednána ve výši ceny zjištěné znaleckým posudkem podle zákona č. 
151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 
majetku), ve znění pozdějších předpisů. Zpracování znaleckého posudku a vyhotovení 
geometrického plánu pro rozdělení pozemků zajistí na své náklady budoucí kupující, tj. 
Správa železnic, statní organizace. 
Záměr na prodej výše uvedených částí městských pozemků ve prospěch Správy železnic, 
státní organizace ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm byl schválen Radou města 
Rožnov pod Radhoštěm usnesením č. 2483/138/RM/15/7/2022 ze dne 15.7.2022 a 
zveřejněn na úřední desce města Rožnov pod Radhoštěm od 20.7.2022 do 5.8.2022, a to i 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. V době zveřejnění záměru na úřední desce nebyly 
vzneseny žádné připomínky či podněty k prodeji výše uvedených částí pozemků. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání a ke schválení prodej 
výše uvedených částí městských pozemků ve prospěch Správy železnic, státní organizace, 
IČO 70994234, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě a Smlouvu o smlouvě 
budoucí kupní uvedené v příloze č. 5. 
 
  
usnesení č. 17/27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní, agendové číslo 158/2022/OSM, ve znění uvedeném v předložené příloze č. 
5, na prodej částí pozemků p. č. 1000/25 o předpokládané výměře 138 m2 a p. č. 3715/1 o 
předpokládané výměře 5 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, vyznačených v příloze č. 1 
a 2 projednávaného bodu, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím 
prodávajícím a organizací Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 – Nové 
Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, IČO: 709 94 234, jako budoucím kupujícím, dle 
důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Schválená smlouva o smlouvě budoucí je 
součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (L. Adámek), Nehlasovalo: 0  
 
 
14 - Projednání nabytí stavby veřejné technické infrastruktury „Rozšíření veřejného 
vodovodu Rožnov p.R. - Láz“ od soukromého investora do vlastnictví města Rožnov 
pod Radhoštěm. - předkládají: Ing. Michaela Hanzl, Mgr. Kristýna Kosová   
Důvodová zpráva: 
Stavebník Rxxxx Vxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx 756 55 Dolní Bečva, vybudoval z důvodu 
rozšíření vodovodního řadu v části lokality Pod Lázem označené v územním plánu města 
Rožnov pod Radhoštěm jako „Plocha pro bydlení BI č. 142“ (viz. příloha č. 6) stavbu nové 
veřejné technické infrastruktury, vodovodního řadu z PE 100 DN 80 mm v délce 171 m 
uloženého na a v pozemcích p. č. 3637/1, p. č. 2568/2, p. č. 2563, p. č. 2557/1, p. č. 2494/52 
a p. č. 2494/5 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. 
Na nově vybudovaný vodovodní řad je možno napojit tyto nemovitosti: 
- pozemky p. č. 2544/3 a p. č. 2544/4 ve vlastnictví žadatele a stavebníka Rxxxxx Vxxxxxx, 
- pozemek p. č. 2494/5 pro výstavbu nového rodinného domu (Mxxxxx Sxxxxx),- pozemek p. 
č. st. 4634 jehož součástí je stavba RD čp. 2287 (manželé Fxxxxxxxx a Kxxxxxxxxx 
Šxxxxxxxx), nyní mají vlastní studnu, do budoucna by se napojili na nový vodovodní řad,- 
pozemek p. č. st. 491 jehož součástí je stavba RD čp. 218 (Fxxxxxxxx Jxxxxx), nyní má 
vlastní studnu, do budoucna by se napojil na nový vodovodní řad,- pozemek p. č. st. 493 
jehož součástí je stavba bytového domu čp.217 (Jxxx Čxxxxxxx), bytový dům má stávající 
přípojku vody DN 25, ale společnost VaK Vsetín doporučila do budoucna se přepojit na nově 
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vybudovaný vodovodní řad,vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (viz. příloha č. 7 - katastrální a 
ortofoto mapa s vyznačením nového vodovodu a viz. příloha č. 8 - katastrální mapa s 
vyznačením pozemků města a stavebníka). 
Podkladem pro vybudování stavby veřejné technické infrastruktury bylo: 
- Rozhodnutí o schválení stavebního záměru na stavbu „Rozšíření veřejného vodovodu 
Rožnov p.R. - Láz“ sp.zn. MěÚ/OŽPV/72773/2020/VH/Šu-231/2, č.j. MěÚ-RpR/99245/2020 
ze dne 12.10.2020 (viz. příloha č. 3) 
a rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením sp.zn. 
MěÚ/OŽPV/104912/2021/VH/Šu-231/2, č.j. MěÚ-RpR/014336/2022 ze dne 17.2.2022 (viz. 
příloha č. 4). 
Stavebník Rxxxx Vxxxxxx je dle: 
- kolaudačního souhlasu s užíváním stavby „Rozšíření veřejného vodovodu Rožnov p.R. - 
Láz“, sp. zn. MěÚ/OŽPV/033218/2022/VH/Šu-231/2, č.j. MěÚ-RpR/040072/2022 ze dne 
29.4.2022 (viz. příloha č. 5) 
výlučným vlastníkem stavby veřejné technické infrastruktury: 
- vodovodního řadu z PE 100, DN 80 mm v délce 171 m na a v pozemcích p. č. 3637/1, p. č. 
2568/2, p. č. 2563, p. č. 2557/1, p. č. 2494/52 a p. č. 2494/5, který je napojen na stávající 
vodovodní řad na pozemku p. č. 3637/1, a jehož součásti je sekční  
uzávěr DN 80 a podzemní hydrant DN 80, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, (dále jen 
„veřejná infrastruktura“). 
V příloze č. 9 projednávaného bodu je situační výkres zaměření skutečného stavu 
vodovodního řadu v soutisku s JDTM ZK (Jednotná Digitální Technická Mapa Zlínského 
kraje) a v příloze č. 10 projednávaného bodu je situační výkres zaměření skutečného stavu 
vodovodního řadu do katastrální mapy. 
Předmětem výkupu je na základě Plánovací smlouvy ke stavbě „Rozšíření veřejného 
vodovodu Rožnov p.R. - Láz“ č. sml. 172/2020/OSM ze dne 13.7.2020 (viz. příloha č. 1) a 
žádosti o uzavření smlouvy o koupi stavby veřejné infrastruktury z 25.5.2022 
(viz. příloha č. 2) výše uvedená stavba vodovodního řadu, kterou vybudoval stavebník Rxxxx 
Vxxxxxx na své náklady. 
Předpokládané celkové rozpočtované náklady na původní stavbu byly 738.100,00 Kč včetně 
DPH. 
Dle předložených dokladů činily celkové fakturované náklady za výše uvedenou stavbu 
716.900,- Kč vč. DPH (včetně nákladů na stavební povolení). Znaleckým posudkem č. 29-
2022 z 5.8.2022 byla znalcem Ivo Pupíkem, 1.máje 1036, 757 01 Valašské Meziříčí 
stanovena obvyklá cena pro vykupovanou stavbu ve výši 702.000,- Kč vč. DPH (viz. příloha 
č. 11). Podle čl. 5. platných „Pravidel výkupu staveb veřejné dopravní a technické 
infrastruktury“, schválených Zastupitelstvem města Rožnova p. R. dne 5.11.2019 usnesením 
č. 17/VII (dále jen „Pravidla“) přísluší individuálnímu stavebníkovi 40 % skutečně 
vynaložených nákladů nebo ceny dle znaleckého posudku na vybudované a převáděné 
stavby veřejné infrastruktury a v případě, že individuální stavebník buduje rodinný dům a 
související inženýrskou síť (IS) na počátku anebo v jiné dosud nezastavěné části rozvojové 
lokality tak, že vybudováním IS umožní rozvoj dané lokality a umístění tří a více rodinných 
nebo bytových domů (viz. čl. 5.2. písm. b) Pravidel), nebo že individuální stavebník buduje 
rodinný dům a související IS v zastavěném území (viz. čl. 5.2. písm. c) Pravidel), bude 
procentní výměra rozhodná pro výpočet odkupní ceny či náhrady zvýšena o 10 %, což v 
tomto případě činí 351.000,- Kč s DPH z obvyklé ceny stanovené znaleckým posudkem. 
 
Výpočet kupní ceny: 
 Fakturovaná částka (s DPH)Znalecký posudek (cena obvyklá s DPH)Vodovodní řad 
713.900,- Kč 702.000,- Kčostatní náklady - poplatky za st. povolení 3.000,- Kč neoceňuje 
seCELKEM s DPH 716.900,- Kč 702.000,- Kč50% z 702.000,- Kč ……………. 351.000,- Kč 
 
Dle bodu 5.3 Pravidel lze částku za odkup veřejné infrastruktury nepřesahující 500.000,- Kč 
vyplatit jednorázově. Na základě v minulosti projednané žádosti stavebníka o jednorázové 
vyplacení částky za výkup veřejné infrastruktury v Radě města č. 80 dne 29.1.2021 (bod č. 
21), projednání v koordinační skupině dne 9.8.2022 bod č. 5 a především alokace částky za 
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výkup veřejné infrastruktury v rozpočtu FRTI pro aktuální rok 2022, navrhuje odbor správy 
majetku částku za odkup veřejné infrastruktury zaplatit stavebníkovi v návaznosti na 
schválený rozpočet města Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2022 jednorázově do 
31.12.2022.Rada města na svém 142. zasedání dne 26. 8. 2022, č. usnesení 
2547/142/RM/26/08/2022 projednala nabytí stavby veřejné technické infrastruktury a přijala 
usnesení, v němž doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení veřejné technické 
infrastruktury - vodovodního řadu, včetně uzavření příslušné smlouvy č. 209/2022/OSM 
uvedené v příloze č. 12 projednávaného bodu. Návrh na odkup veřejné technické 
infrastruktury byl stanoven na 50 % z ceny obvyklé dle znaleckého posudku dle platných 
Pravidel. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání a ke schválení návrh 
usnesení dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu.  
 
  
usnesení č. 18/27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi stavby veřejné technické 
infrastruktury, vodovodního řadu v délce 171 m uloženého v pozemcích p. č. 3637/1, p. č. 
2568/2, p. č. 2563, p. č. 2557/1, p. č. 2494/52 
a p. č. 2494/5 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm v lokalitě Láz do vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm, od vlastníka Rxxxxx Vxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxx 756 55 Dolní 
Bečva, za cenu ve výši 351.000,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy a příloh 
projednávaného bodu a uzavření smlouvy č. 209/2022/OSM o koupi stavby veřejné 
technické infrastruktury ve znění uvedeném v příloze č. 12 projednávaného bodu mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm a stavebníkem Rxxxxxx Vxxxxxxx. 
Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
 
G) Různé 
15 - Zpráva jednatele společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o. - předkládá: 
Ing. Lenka Střálková   
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm je jediným společníkem společnosti KOMERČNÍ DOMY 
ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 
48390453.  
Cílem tohoto bodu je informovat zastupitele města o činnosti společnosti KOMERČNÍ DOMY 
ROŽNOV spol. s r. o. v předchozím roce. Zprávu o činnosti společnosti připravil a přednese 
jednatel společnosti v součinnosti s radním pověřeným výkonem práva na informaci, viz 
usnesení rady města č. 1990/104/RM/18/10/2021 ze dne 18. 10. 2021.  
 
  
1990/104/RM/18/10/2021 
Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ 
DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 
48390453, ruší pověření Mgr. Martina Drápala výkonem práva na informaci ve vztahu k této 
společnosti a pověřuje výkonem práva na informace dle zakladatelské listiny společnosti 
KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o. paní Ing. Lenku Střálkovou dle důvodové zprávy. 
Rada města ukládá paní Ing. Lence Střálkové sledovat průběžně činnost společnosti a o 
zjištěných skutečnostech informovat radu města.  
 
 
16 - Zpráva jednatele společnosti TV Beskyd s.r.o. - předkládá: Mgr. Kristýna Kosová   
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm je jediným společníkem společnosti TV Beskyd s.r.o., se 
sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334.  
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Cílem tohoto bodu je informovat zastupitele města o činnosti společnosti TV Beskyd s.r.o. v 
předchozím roce. Zprávu o činnosti společnosti připravil a přednese jednatel společnosti v 
součinnosti s radním pověřeným výkonem práva na informaci, viz usnesení rady města č. 
2375/129/RM/13/05/2022 ze dne 13. 5. 2022. 
  
 
2375/129/RM/13/05/2022 
 
Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd 
s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, ruší pověření 
doc. Mgr. Petra Kopeckého, Ph.D. výkonem práva na informaci ve vztahu k této společnosti 
a pověřuje výkonem práva na informace dle zakladatelské listiny společnosti TV Beskyd 
s.r.o. paní Mgr. Kristýnu Kosovou dle důvodové zprávy. Rada města ukládá paní Mgr. 
Kristýně Kosové sledovat průběžně činnost společnosti a o zjištěných skutečnostech 
informovat radu města. 
 
 
  
17 - Zpráva jednatele společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. - předkládá: RNDr. Jiří 
Melcher   
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm je jediným společníkem společnosti Městské lesy Rožnov, 
s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027.  
Cílem tohoto bodu je informovat zastupitele města o činnosti společnosti Městské lesy 
Rožnov, s.r.o. v předchozím roce. Zprávu o činnosti společnosti připravil a přednese jednatel 
společnosti v součinnosti s radním pověřeným výkonem práva na informaci, viz usnesení 
rady města č. 1599/83/RM/26/02/2021 ze dne 26. 2. 2021. 
 
 
1599/83/RM/26/02/2021 
 
Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské 
lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 
60323027, ruší ke dni 28. 2. 2021 pověření Ing. Jiřího Pavlici výkonem práva na informaci ve 
vztahu k této společnosti a s účinností od 1. 3. 2021 pověřuje výkonem práva na informace 
dle zakladatelské listiny společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. RNDr. Jiřího Melchera dle 
důvodové zprávy. Rada města ukládá panu RNDr. Jiřímu Melcherovi sledovat průběžně 
činnost společnosti a o zjištěných skutečnostech informovat radu města. 
 
 
18 - Zpráva jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. - předkládá: 
Ing. Lenka Střálková   
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm je jediným společníkem společnosti KRYTÝ BAZÉN 
ROŽNOV, spol. s r.o. , se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 496 
06 361.  
Cílem tohoto bodu je informovat zastupitele města o činnosti společnosti KRYTÝ BAZÉN 
ROŽNOV, spol. s r.o. za předchozí rok. Zprávu o činnosti společnosti připravil a přednese 
jednatel společnosti v součinnosti s radním pověřeným výkonem práva na informaci, viz 
usnesení rady města č. 522/23 ze dne 28. 6. 2019.  
 
  
522/23  
Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci jediného společníka níže uvedených 
městských společností pověřuje výkonem práva na informace dle zakladatelských listin 
společností tyto členy rady:  
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KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. Mgr. Martina Drápala 
 
KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. Ing. Lenku Střálkovou 
 
Městské lesy Rožnov, s.r.o. Ing. Jiřího Pavlicu 
 
TV Beskyd s.r.o. doc. Mgr. Petra Kopeckého, PhD.  
 
Rada města ukládá pověřeným členům rady města sledovat průběžně činnost společností a 
o zjištěných skutečnostech informovat radu města.  
 
 
19 - Závěr kontrolní akce " Hospodaření s byty ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm za roky 2019 a 2020". - předkládá: Alois Vychodil   
Důvodová zpráva: 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Rožnova p. R. na základě usnesení zastupitelstva 
města č. 26/VII ze dne 10.12.2019 provedl v období od 30. 3. 2022 do 20 7. 2022 kontrolu 
hospodaření s byty v letech 2019 a 2020 a konstatuje, že neshledal žádné 
pochybení.Kontrolní výbor dále konstatuje, že využití sociálního třípokojového bytu Valašská 
1688/19 a sociálního dvoupokojového bytu 1. máje 1034/5 nepovažuje za efektivní.V 
souvislosti s podmínkami přidělení dotace, mohou být takto získané byty obsazovány pouze 
osobami splňujícími Evropskou typologii bezdomovství a vyloučení z bydlení v prostředí ČR 
(ETHOS). V podmínkách Rožnova jsou tyto byty s velkou podlahovou plochou přidělovány 
matkám samoživitelkám s jedním dítětem. Zatím co vícečetné rodiny obývají byty s daleko 
menší obytnou plochou na osobu.Mimo to dochází k problémům a kolizím v soužití v rámci 
kolektivu Společenství vlastníků, v důsledku poškozování společných prostor a ne vždy 
odpovědného chování.Kontrolní výbor proto doporučuje, aby po vypršení doby udržitelnosti 
těchto dvou bytů byly odprodány do osobního vlastnictví.  
 
  
__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
K. Kosová – s touto informací bude dále pracovat odbor strategického plánování a rozvoje.  
M. Laktiš – před 5 lety ty byty byly pořízené pro sociální rodiny, pokud bychom je odkoupili 
dříve, tak bychom museli vracet dotaci, až se udržitelnost ukončí tak se bude moci jednat o 
možném odprodeji. 
__________________________________________________________________________ 
 
usnesení č. 19/27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm bere na vědomí závěry kontrolního výboru z 
kontrolní akce „Kontrola hospodaření s byty ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěmza 
roky 2019 a 2020“, dle důvodové zprávy a předložené přílohy. 
 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (J. Melcher)  
 
 
20 - Informace, podněty - předkládá: Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva: 
Bod je určen zejména k předání neformálních informací mezi vedením města a ostatními 
zastupiteli. 
__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
M. Drápal – žádá, aby při probíhající rekonstrukci byla veřejnost informována a apeluje na 
správu železnic o informování občanů, kde bude probíhat prodej lístků, od listopadu bude 
probíhat výluka a bude nutné o tom informovat. 
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K. Kosová – v rámci umístění je problém na pozemku Lidlu. Dále bylo oficiálně požádáno o 
nezaúčtování poplatku při koupi lístku. 
J. Pavlica – informuje o možném termínu ustanovující zastupitelstva, který by mohl být 
11.10. nebo 18.10.2022. 
__________________________________________________________________________ 
  
 
Předsedající: 
 
Ing. Jiří Pavlica 
Starosta města 
 
 
Věcnou správnost ověřili: 
     

………………………………………………………….     

 
Jiří Martinek          ……………………………………………………. 
 
 
Jaromír Koryčanský         ……………………………………………………. 

 

 
  
 
  
Jednání bylo ukončeno v 21:10 hodin 
Zápis byl vyhotoven 19. září 2022 
_________ 
Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Číslo jednání/ZM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání 


