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ZÁPIS 

z 26. zasedání Zastupitelstva města     
Rožnov pod Radhoštěm konaného  

dne 21. 6. 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. Michaela Hanzl, Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Marek Moll, 
Bc. Pavlína Štefániková Plesníková, Mgr. Lucie Vančurová, Ing. Michal Laktiš 
Právníci: Mgr. Petra Pšenicová, Mgr. Hana Martinátová 
Hosté: Ing. Roman Pilař 
Tajemník: Ing. Lenka Pavelková 
Zapisovatel: Blanka Sapíková 
Ověřovatelé: RNDr. Ivan Lukáš, Libor Adámek 
Návrhová komise: Ing. Radúz Mácha, Ing. Lenka Střálková, Mgr. Martin Drápal 
Hosté u bodu č. 3: Ing. Roman Pilař 
 
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 návrhu na spolufinancování výstavby vodovodu Horní Paseky 
4 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů 
5 - Zpráva o činnosti rady města 
C) Odbor investic 
6 - Informace o investičních akcích Kulturní centrum a Přístavba městské knihovny 
D) Odbor finanční 
7 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 7 
8 - Projednání a schválení závěrečného účtu města 2021 a účetní závěrky 2021 
9 - Projednání závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2021 
10 - Aktualizace č. 4 pravidel čerpání Fondu rozvoje technické infrastruktury 
E) Odbor školství a kultury 
11 - Individuální dotace 2022 II. kolo 
F) Odbor strategického rozvoje a projektů 
12 - Schválení realizace malého přeshraničního projektu s názvem - Revitalizácia náučného 
chodníka v RpR 
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G) Odbor správy majetku 
13 - Projednání a schválení směnné smlouvy č. 142/2022/OSM mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm a soukromým vlastníkem K.Z. a kupní smlouvy č. 143/2022/OSM na prodej části 
městského pozemku do vlastnictví soukromých vlastníků (SJM Z+E.M.), vše v k. ú. Rožnov 
pod Radhoštěm (lokalita nad Sokolovnou). 
14 - Projednání a schválení prodeje části pozemku p. č. 77, p. č. 74/1 a p. č. 3565/1 v k.ú. 
Rožnov pod Radhoštěm za účelem umístění trafostanice a smlouvy o budoucí smlouvě kupní 
uzavírané se společností ČEZ Distribuce, a.s. 
H) Odbor kanceláře starosty 
15 - Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm na volební období 
2022 - 2026 
I) Různé 
16 - 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. 1/26/ZM/21/06/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako ověřovatele zápisu tohoto zasedání 
zastupitele pana/paní: 
Libora Adámka 
RNDr. Ivana Lukáše 
 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (L. Adámek), Nehlasovalo: 0 
 
usnesení č. 2/26/ZM/21/06/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto 
zasedání zastupitele: 
Ing. Lenku Střálkovou 
Mgr. Martina Drápala 
Ing. Radúze Máchu 
 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Drápal), Nehlasovalo: 0 
 
 
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. 
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Před schválením navrženého programu vyzve předsedající zastupitele k podání návrhu na 
doplnění nebo změnu v navrženém programu. Zastupitel má právo navrhnout doplnění 
programu o nový bod, navrhnout stažení bodu či navrhnout přesunutí pořadí bodů. O 
jednotlivých návrzích se hlasuje bez rozpravy v pořadí v jakém byly podány. Pokud podá návrh 
na stažení bodu předkladatel bodu, o stažení se nehlasuje. Informace o stažení bodu 
předkladatelem se uvede v zápise. 
Nakonec se hlasuje o programu jako celku. 
Pokud nebyly na výzvu předsedajícího podány žádné návrhy na doplnění či jinou změnu 
programu, hlasuje se o návrhu usnesení uvedeném jako prvním v pořadí: "Zastupitelstvo 
města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva města dle 
předložené pozvánky." 
Pokud byly na výzvu předkladatele podány a přijaty návrhy na doplnění či jinou změnu 
programu, nebo předkladatel stáhl svůj bod, hlasuje se o návrhu usnesení uvedeném jako 
druhém v pořadí: "Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání 
zastupitelstva města dle předložené pozvánky aktualizované na zasedání zastupitelstva 
města". 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Pozvanka_zasedani_26.pdf 
__________________________________________________________________________ 
Diskuze: 
M. Drápal-navrhuje posunutí bodu 10. za bod 3. Protinávrh o změně byl zastupitelstvem 
schválen. 
__________________________________________________________________________ 
 
usnesení č. ../26/ZM/21/06/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města dle předložené pozvánky. 
 
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. 3/26/ZM/21/06/2022 
protinávrh: M. Drápala Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm navrhuje přesunout bod 
č. 10 dnešního programu za bod č. 3. 
 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 1 (J. Malcová), Zdrželo se: 2 (J. Koryčanský, I. Lukáš), Nehlasovalo: 
0 
 
usnesení č. 4/26/ZM/21/06/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města dle předložené pozvánky aktualizované na zasedání zastupitelstva města. 
 
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 4 (P. Kopecký, R. Mácha, J. Sapík, 
A. Vychodil) 
 
B) Útvar tajemníka 
 3 - Informace o návrhu na spolufinancování výstavby vodovodu Horní Paseky - 
předkládá: Ing. Lenka Pavelková   
Důvodová zpráva: 
Informace o projektu financování výstavby vodovodu Horní Paseky bude prezentovat na 
zasedání zastupitelstva města osobně pan ředitel Ing. Roman Pilař společnosti Vodovody a 
kanalizace Vsetín, a.s. 
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__________________________________________________________________________ 
Diskuze: 
R.Holiš–by chtěl shrnout to, co na představenstvu řeší více jak 2 roky, že s tímto projektem se 
firma vyrovnává poprvé, takže jde o pilotní projekty, a proto teď v následujících měsících, přijde 
vedení společnosti Vak Vsetín na vedení města Rožnov a bude dolaďovat tento proces. Je 
dohodnut i splátkový kalendář. Debata bude určitě přesnější až v září, tímto by chtěl poděkovat 
panu řediteli Pilaři. Dostal na to dotace a představil dokonce i krizový plán. p. Holiš se dotazuje 
pana starosty, jestli máme informace, jak jsou nachystané ostatní přípojky, to znamená, jak 
jsou nachystaní soukromí žadatelé. Dále se dotazuje pana ředitele, kdy asi předpokládá 
zahájení. Za jak dlouho, od začátku výstavby zhruba by se mohli lidé připojovat. Ještě požádal 
pana ředitele, aby řekl, jakým způsobem se v Rožnově změnila poměrově ztrátovost vody v 
našem potrubí. 
R. Pilař–odpovídá, co se týče toho napojování, tak vlastně ten systém nebude úplně 
umožňovat postupné napojování, jedná se o vytvoření nového tlakového pásma a nové oblasti 
s daným řídícím vodojemem, takže ta čerpací stanice to bude čerpat do vodojemu. Rozvodné 
řady, na které se budou moct lidé napojit, budou opravdu až v té druhé půlce toho roku 2024. 
Ten řad se bude muset před tím zkolaudovat. Dřív, než budou povrchy dřív, než bude všechno 
uzavřené, aby ty přípojky bylo možné realizovat, ten řad se musí natlakovat, dezinfikovat, 
požádat o kolaudaci a pak bude možné napojovat. Problematika ztrátovosti vody města 
Rožnov nebo obecně Vaku Vsetín, je na tom poměrně dobře. Je to samozřejmě tím, že se 
postupně rekonstruuje a obnovuje. Největší ztráty, jsou tam kde je nejvíc poruch a tam ty řády 
jsou postupně vyměňovány, poruchovost v tom určitě hraje velikou roli. Podotýká, že Vak 
Vsetín je schopen poměrně rychle opravovat tyto poruchy, je to dáno jejich dispozicí. V 
Rožnově dokážeme hledat poruchu v řádu litrů, to je standard. Dále informuje, že společnost 
Vak Vsetín se dostala do „izraelského programu satelitního snímkování“ a oni pomocí 
nějakého softwaru dokážou ty ztráty přes mikrovlnné spektrum určit. 
J. Pavlica-děkuje za doplnění a připojuje informaci ohledně přípojek. Společnost KONEKO, 
která zprostředkovaně pro občany naprojektovala asi 130 přípojek a na základě toho byla 
15.6.2022 podána žádost o vydání rozhodnutí, které je v procesu. 
M. Blinková-ráda slyší z úst pana ředitele, tak dobrou zprávu, na kterou jsme jako město 
opravdu čekali a myslí si, že napříč celým zastupitelstvem, to byl projekt, který byl velmi 
výrazně prosazován a podporován na rozdíl od jiných projektů. Děkuje Vaku Vsetín, že se to 
povedlo a že snad za ty 2 roky bude na Horních Pasekách diskutovaný vodovod. Dále se p. 
Blinková dotazuje na finanční záležitost, kde ještě nebyla započítána částka za technický 
dozor a za BOZP, což bylo asi zhruba v částce 3 milionů a jestli ta částka půjde ještě za 
městem, nebo se to bude řešit nějakým jiným způsobem. 
R. Pilař – odpovídá, že je to na rozhodnutí představenstva, jestli to půjde za městem, nebo 
kam to půjde, bude se to řešit, až to bude finální. Finanční plán vyrovnání mezi městem a 
Vakem Vsetín jako akciovkou, je právně poměrně komplikované a je to otázka peněžitého 
vkladu a navýšení kapitálu a akcií. Při těch prvotních diskuzích a průzkumech, jsou tyto 
náklady docela problematické, takže je tu i varianta, že tyto náklady, vůbec za městem 
nepůjdou, protože je potřeba si říct, že společnost tím získá určitý benefit. Samozřejmě je to 
otázka opravdu na další jednání a diskuse. Společnost Vak Vsetín je stoprocentně vlastněná 
městy a obcemi a město Rožnov je v tomhle unikát, tohle dělá zatím jen VaK Vsetín a VaK 
Brno, není to úplně běžné toto vypořádání provést, ale my jsme cítili tu povinnost to udělat a 
jít do toho, protože vždycky se tvrdilo vkládejte majetek do Vaku, je to výhodné. Máme ten 
názor pořád, ale na druhou stranu, bychom znemožnili těm obcím žádat o dotace, takže to 
vidíme jako takovou naši povinnost vůči akcionářům tenhle mechanismus připravit. A jak pan 
hejtman říkal, jsou tu další 3 projekty. Tento je nejkomplikovanější, takže jsme si ho vzali jako 
takový „piloťák“, při kterém nastavíme mechanismy. Nyní, jsme v závěrečné fázi, kdy už se 
všechno osekalo a zbývá pouze nastavení smlouvy. 
M. Blinková-je velmi ráda, že dopadlo výběrové řízení, jak dopadlo, toto sdružení firem 
COMMODUM a COBBLER, je pro ni zárukou kvalitně udělané práce a dodržení termínu, takže 
děkuje p. Pilařovi. 
R. Mácha–informuje, že tady tento projekt za zhruba 110 milionů korun, který ovlivní v tomto 
městě řádově 1500 možná více lidí, byl představen finančnímu výboru. Dále se dotazuje, na 
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financování v průběhu realizace, která bude trvat 2 roky a předpokládá, že konsorcium 
COMMODUM a COBBLER, nás nebudou profinancovávat v tomto projektu celé 2 roky, ale že 
budeme vystaveni před nutnost, abychom ty 2 roky, než dostaneme dotaci, nějakým způsobem 
financovali dodavatele sami, takže se dotazuje, jak to bude řešeno. 
R. Pilař–odpovídá, že postup je takový, že ta stavba je opravdu závislá na přidělení dotace. 
Vak Vsetín začne stavět a bude doufat, že dostane dotaci. Je to prostě příliš velká stavba a 
my opravdu potřebujeme tu dotaci. Na druhou stranu, ta stavba je tak postavená, že kde jinde 
by měl stát investovat než do lokality, kde prostě není voda, kde jsou problémy a kde žijí lidé. 
Toto je opravdu záležitost, která je podporovaná z hlediska státu. Funguje to tak, že dostanete 
rozhodnutí o přidělení dotace a v rámci toho máte připravený finanční plán. Je tam návrh 
měsíční fakturace s celou řadu možností, jak ten plán si rozvrhnout. Představa je taková, že v 
1 fázi na to spolufinancování si vezme Vak úvěr, tím získá 33 milionů. Není to tak, že by 
společnost COBBLER na něco čekala. Je to záležitost postupného mechanismu a podle plánu 
se to průběžně administrujete. 
J. Koryčanský – také by chtěl poděkovat skutečně za to, že jsme na Horních Pasekách došli 
téměř k cíli a je rád, že ten posun tady je a obrovská naděje těch dotací. Přesto by se chtěl 
zeptat, na předpoklad splátkového kalendáře pro město, na kolik let a jakými úrokovými 
sazbami to bude asi úročené? Dále se dotazuje, zda ta firma tu stavbu s touto cenou dostaví 
i když to bude trvat 2 roky, nebo po 9 měsících řeknou, že ty finance nestačí a může se to 
navýšit. Je možné požádat o dotaci navíc a kdo by platil to navýšení? 
R. Pilař – odpovídá, že splátkový kalendář je standardní záležitost, Vak Vsetím s ním pracuje 
10 let. Těch 100 mil. korun se rozloží na 10 let a nějakým způsobem, se to bude postupně 
administrovat. Vak Vsetín v tuto chvíli už nějaké jednání s bankou měl. Čerpání z města je 
dáno a bude fungovat v jiném režimu než fakturace stavby, to bude formou peněžitého vkladu, 
to znamená, že ty věci poběží nezávisle na stavbě. Plán je takový, až vyjde RPD, tak se udělá 
poptávkové řízení. Jakmile dodavatel zahájí stavbu, dojde k předání staveniště. Pokud tuto 
lhůtu překročíme, tak tam vstupují mechanismy, jak cenu indexovat. Nemělo by docházet k 
tomu, že to zaplatí všechno 1 ze subjektů. Ministerstvo a státní fond se hodně zabývají úpravou 
těchto smluv. 
J.Kučera-vítá, že Vak má záložní krizový scénář, což je to, co by u velkých staveb mělo být. 
Je rád, že ze strany Vaku jsme se toho dočkali. Chtěl by navrhnout, že město určitě může být 
partnerem, který i Vaku pomůže a nabízí možnost spolupráce. Žádá, aby byla úzká součinnost 
města v tom informovat občany, kdy a co bude probíhat a s čímž by město mohlo pomoci. Dále 
se dotazuje, jestli je nějaká možnost, aby město pomohlo s výběrem úvěrů. Nemyslí si snad, 
že Vak ho vybrali špatně, ale je to věc, která bude dopadat na oba dva subjekty, jestli je tam 
prostor pro nějakou spolupráci. 
R. Pilař–souhlasí s informovaností občanů, pro dodavatele je vždycky příjemné, když ten 
občan je informován. Chválí si spolupráci s městem v této věci. Neboť to bude velká akce, 
která určitě bude vyžadovat i nějaké sezení a informování občanů. Co se týče úvěru, tak to 
samozřejmě můžeme nějakým způsobem doladit, to není špatná myšlenka, protože my jako 
firma máme 3 bankovní ústavy, které s námi spolupracují. 
J. Pavlica–bych chtěl doplnil, že už v rámci kanalizace na Horních Pasekách, probíhala 
komunikace s občany vždycky dobře. Přípravné práce na vodovodu, již komunikoval s občany 
osobně a myslí si, že domluva s panem Pilařem, je taková, že v tom budeme i dále pokračovat. 
Děkuje za tyto informace. 
P. Jelínek–si uvědomuje, že za peníze z dotace, nejdete do výkopů vkládat žádné jiné sítě, 
nicméně se chce zeptat, jestli je tam nějaká možnost dotažení kabelového systému optiky do 
části Horních Pasek v rámci výkopů? 
R. Pilař–informuje, že toto strašně neradi dělají. Je to opravdu krizová záležitost a ten důvod 
je jednoduchý. Existuje prostorová norma, která má nějaké vlastnosti. Při realizaci těchto 
staveb, jsou nějaké záruky, máte tady střet dvou dodavatelů. Stává se, že ty vodovody 
praskají, nebo se do toho kopne a problém je, že při takovéto havárii jdou samozřejmě k šípku 
všechny sítě a všechny návaznosti, které tam jsou a nesplňují prostorové normativy. No a my 
se pak dostáváme do poměrně svízelné situace, že ten dotyčný, to po nás chce platit. Z tohoto 
důvodu se tomu bráníme. Je to na hraně nějakých normativů a u tohoto projektu, bychom tento 
mechanismus nedoporučovali. 
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J. Pavlica-by chtěl poděkovat za dobře odvedenou práci a také za občany, kteří opravdu v této 
lokalitě mají problém s vodou. A určitě se už těší, že to jejich problém vyřeší. 
__________________________________________________________________________ 
 
Hosté u bodu: Ing. Roman Pilař 
 
Dle návrhu, byl bod 10 zařazen na jednání za bod 3 
 
10 - Aktualizace č. 4 pravidel čerpání Fondu rozvoje technické infrastruktury - 
předkládají: Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva: 
Na základě dlouho avizovaného investičního záměru společnosti VAK Vsetín, a.s., 
spočívajícího ve vybudování vodovodního řádu a souvisejících staveb v lokalitě Horní Paseky 
překládáme zastupitelstvu ke schválení aktualizaci zásad FRTI. Investiční záměr investora 
předpokládá finanční spoluúčast města, která by měla být čerpána z tohoto speciálního fondu. 
Tato pravidla však takové čerpání dosud neumožňují, a proto je nutné tyto zásady 
aktualizovat.V době zpracování tohoto materiálu se předpokládá celková výše projektu na 
částku 112 mil Kč. Z toho je předpokládaná dotace ve výši 77,2 mil Kč. 35,1 mil Kč je pak 
spoluúčast investora a města RpR. V tomto okamžiku zatím není stanoven přesný podíl 
spoluúčasti města RpR, nicméně dlouhodobě se diskutuje o částce cca 30 mil Kč, a to tak, že 
tyto prostředky by měly být průběžně uvolňovány z FRTI. Předpokládalo se, že po skončení 
splátek na investici ČRB II (2023) by bylo kontinuálně pokračováno ve splácení této nové 
investice cca 3 mil Kč ročně s možností jedné větší splátky na začátku období. Právní proces 
naší spoluúčasti by byl na bázi zápůjčky, která by byla následně kapitalizována (vyměněna za 
akcie). Město by tedy tyto prostředky již nezískalo zpět, ale byly by převedeny do majetkového 
podílu VAKU. Protože samotná výstavba projektu je složitý proces a termíny ZM jsou na Q 
bázi, předkládáme tedy tato aktualizovaná pravidla již v předstihu ke schválení s tím, že 
samotná zápůjčka a její podmínky budou předloženy na některém následujícím zasedání 
zastupitelstva. 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1: FRTI_aktualizace_c._4_2022.docx 
  
__________________________________________________________________________ 
Diskuze: 
J. Koryčanský–se dotazuje kolik v tom fondu rozvoje máme peněz. 
M. Hrnčárek-odpovídá na dotaz, že na závěrečném účtu bylo ke konci roku 20 miliónů korun, 
část se zapojila do rozpočtu. V roce 2021 bylo čerpání 1,6 mil korun. V roce 2022 je plánované 
čerpání 5,3 mil korun s tím, že se tam každý rok přidá 40 % z daně z nemovitosti, to činí asi 6 
milionu korun, takže dostatek prostředků tam je. Nově tam je akce "Eden" dále "Sokolovna". 
Dále se počítá s finanční pomocí stavebníkům, kteří se chtějí připojit na vodovod, na to jsou i 
nějaké dotace, ke kterým je dokumentace, na to můžou vyčlenit také nějaké prostředky. Dále 
se něco zapojilo do rozpočtu na chodník Tylovice-Hážovice. 
R. Holiš–by chtěl shrnout, že do konce září se město Rožnov, bude potkávat s vedením 
společnosti Vak Vsetín, právě na tom modelu toho samotného financování, kdy je dohodnut, 
už teď desetiletý rozklad na to, kdy město zaplatí svůj podíl, takže je to pro město výhodné. 
Chtěl by poprosit, aby se dnes neřešilo, kolik konkrétně se bude vynakládat prostředků z toho 
důvodu, že do toho vstupují všechny ty informace, které byly v tom předcházejícím bodě 
diskutované. Takže je rád, že něco uvolníme z fondu rozvoje infrastruktury na podporu 
vodovodu na Horních Pasekách. Že si můžeme sami říct, jestli to tam dáme najednou, nebo 
si to necháme rozložené na těch 10 splátek, což je pro město velmi výhodné. 
M. Blinková-je ráda, že fond byl zřízen, že funguje a že zůstal zachován a pouze se aktualizují 
nebo upravují pravidla čerpání. Je třeba, aby občané věděli, že tím, že platí daně a když se 
zvýšil koeficient daně z nemovitostí se zřídil tento fond, že skutečně ty prostředky jdou do 
technické infrastruktury, že i na Horních Pasekách budou mít možnost využít těchto 
prostředků. 
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__________________________________________________________________________ 
 
 
usnesení č. 10/26/ZM/21/06/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje aktualizaci Zásad pro zřízení a použití 
peněžního Fondu rozvoje technické infrastruktury města Rožnov pod Radhoštěm spočívající 
v doplnění nového účelu použití, a to poskytnutí úplatné i neúplatné zápůjčky, případně jiné 
finanční výpomoci (jiné právní formy), společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. IČO 
47674652, dle důvodové zprávy a předložené přílohy. Aktualizované znění Zásad pro zřízení 
a použití peněžního Fondu rozvoje technické infrastruktury města Rožnov pod Radhoštěm je 
součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 
 
 
 4 - 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. 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Report_vybranych_ukolu.pdf 
  
 
5 - Zpráva o činnosti rady města - předkládá: Ing. Lenka Pavelková   
Důvodová zpráva: 
Předmětem tohoto bodu je informovat zastupitele města o činnosti rady města. 
Rada města se od posledního řádného zasedání zastupitelstva sešla celkově na 6 zasedáních 
v termínech: 13. 5., 20. 5., 27. 5., 8. 6., 10. 6., 13. 6. 2022 . Celkem bylo projednáno 92 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: 
M. Drápal–se dotazuje na převod majetku ze společnosti Komerční domy na Krytý bazén, kde 
upozorňuje na skutečnost, že bazén se tímto stává jedním z největších odběratelů energií v 
Rožnově. Krytý bazén i zimní stadion jsou velmi energeticky náročné budovy a chtěl by se 
zeptat, jestli je vypracována nějaká energetická koncepce na odběr plynu a elektřiny a jestli 
bude docházet k přehodnocení investičního záměru na nákup plynové kogenerační jednotky 
na krytém bazénu, za nějaké ekologičtější řešení, které by nebylo závislé na plynu. PODNĚT 
L. Pavelková–informuje, že p. Cieslar není přítomen, tímto město na tuto otázku odpoví 
písemným vyjádřením do 30 dnů. 
J. Koryčanský– se dotazuje, jestli město nebude náhodou ztratné na tomto převodu. Když na 
zimním stadionu, jsou zafixované energie do roku 2022 a teď dojde ke změně IČO a DIČ. 
L. Pavelková–odpovídá, že smlouva je vázána na objekt, nikoliv na konkrétního vlastníka nebo 
majitele a bude dále naplňovat veškeré parametry i v případě převodu na Krytý bazén. 
M. Drápal–upozorňuje na nesrovnalosti v usnesení č. 2004 z rady města ze dne 10. 6.2022, 
kdy se schvaloval program zastupitelstva města. Zdůrazňuje, že pokud vznikne chyba na radě 
města, dejme tomu, že se odhlasuje špatná smlouva, tak město může být ztratné v řádu 
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milionů korun. Upozorňuje, že rada města evidentně nestuduje materiály, jak by měla, protože, 
taková zásadní chyba by normálně neměla projít. 
J. Pavlica-děkuje za tento komentář. Neví však jak to okomentovat. 
Z. Němeček-má technickou poznámku k odpovědi do 30 dnů, chtěl by požádat, zda by to 
mohlo proběhnout rychleji. 
L. Pavelková–odpovídá, že úřad se samozřejmě pokusí vyjádřit co nejdříve, s přihlédnutím k 
tomu, že nadchází čas dovolených a pracovník odpovědný za zpracování daného úkolu či 
podnětu nemusí na úřadu zrovna být přítomen. 
M. Blinková-upozorňuje, že by si p. Cieslar neměl brát dovolenou, dokud neodpoví. Navazuje 
na diskuzi p. Drápala, ohledně usnesení, kde se vyskytují nedostatky a upozorňuje na 
nesrovnalosti v usneseních při zasedání Rady města 2-3 zasedání zpátky, kde byly 
projednávané městské společnosti. Myslí si, že by město mělo najít nějaký soulad, jak 
anonymizovat údaje. Dále, se dotazuje na dotazníkový průzkum z usnesení č. 2360, ze 129. 
rady města, kdy se měl zjistit, relevantní zájem o odkup bytů na ulici Lesní 2330. Zda-li šetření 
už proběhlo a zda má město nějaký výstup k zájmu občanů na odkup bytů. 
M. Hrnčářek-odpovídá, že všichni nájemníci obdrželi dopis s nabídkou na potencionální 
možnost odkupu svých bytů do osobního vlastnictví. Každý nájemník dostal konkrétní cenovou 
nabídku, dle znaleckých posudků. Ještě nemáme úplně zpětnou vazbu, neboť ti lidé si o tom 
musí prodiskutovat v rámci rodiny a zajistit si finance. Odkazuje na fakt, že jsme na začátku 
toho procesu a informuje, že úřad podá v září komplexnější zprávu. 
M. Blinková–se dotazuje na usnesení č.2355, ze 129. rady města, kde se jednalo o souhlasu 
s navýšením počtu dětí v mateřské škole č.1153 na kapacitu ve výši 124 dětí. Zda, je to v 
souvislosti s tím, co se děje s uprchlíky, kteří jsou v Rožnově, nebo je to z jiného důvodu, kdy 
to kapacitně ve školce nestačí a jak se tento problém bude řešit. 
K.Kosová-odpovídá, že ze zápisu, má úřad informaci o nepřijetí pouze 4 dvouletých dětí. V 
tuhle chvíli ověřujeme demografii, ze které se zdá, že zájem o školky je větší než průzkum, 
který před pár lety, dělal odbor školství. Na základě toho se zvažuje nějaké navýšení kapacity, 
ale v tuto chvíli, by to znamenalo otevření další třídy, na tomto návrhu se pracuje. 
J. Melcher-omlouvá se za chyby v usneseních, ke kterým by nemělo docházet. Odkazuje na 
větší nárust počtu uspořádaných rad města. 
__________________________________________________________________________ 
 
C) Odbor investic 
 6 - Informace o investičních akcích Kulturní centrum a Přístavba městské knihovny - 
předkládají: Ing. Marek Moll, Ing. Michal Laktiš, Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva: 
Obsahem tohoto bodu je1/ ústní informace o aktuálním stavu realizace stavby "Kulturního 
centra" a "Přístavby a rekonstrukce knihovny" v návaznosti na finanční řízení projektu2/ 
schválení investiční rezervy na veřejnou zakázku Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm a 
Stavební úpravy a přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm (viz odůvodnění níže).K 
návrhu usnesení č. 6/1 - Kulturní centrum:Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 
27.1.2022 schválilo rozpočtové opatření č. 3, kterým do rozpočtu 2022 a následujících zařadilo 
položku Kulturní centrum (KC) v částce 328 mil Kč. Pro rok 2022 byla schválená částka 200 
mil Kč. Jednalo se o hrubý odhad v návaznosti na časový a finanční plán prací a informace, 
které v té době byly k dispozici. Informace, ze kterých výše uvedené částky vycházely, jsou 
uvedeny níže 
322 546 244 Kč - KC (vysoutěžená cena bez vnitřního vybavení mobilním nábytkem) 
2 500 000 Kč - TDI, Koordinátor / manažer stavby (v souladu se skutečností) 
600 000 Kč - BOZP Koordinátor (skutečnost 250 000 Kč) 
2 000 000 Kč - AD -Autorský dozor (skutečnost 4 100 000 Kč) 
500 000 Kč - TDI Divadelní technologie (skutečnost 760 000 Kč) 
328 146 244 Kč - Celkem 
10 000 000 Kč Rezerva 
V tomto okamžiku průběhu stavby je již zřejmé, že do konce roku bude vyčerpáno max. 120 
mil Kč. Toto bude mít za následek, že nebudeme muset čerpat velký objem úvěrů v letošním 
roce – pravděpodobně dokonce žádný (=úspora úroků), které se předpokládaly a toto čerpání 



  9/35 

nastane až v roce 2023. Ač z hlediska cash-flow nebude v tomto roce potřeba větší objem 
financí, než je v rozpočtu (200 000 000 Kč), je třeba upozornit na několik skutečností, které 
mohou mít na konečnou cenu za dílo vliv už i v této chvíli nebo v nejbližším období. Především 
se jedná o 
- změny oproti projektové dokumentaci v rámci realizace stavby (dodatečné vícepráce nebo 
event. méněpráce), 
- změny projektové dokumentace související s plánovaným podáním žádosti do nově otevřené 
výzvy Operačního programu Životní prostředí (předpoklad během léta). Už nyní je známo, že 
požadavky na využití obnovitelných zdrojů a požadavky na tepelně technické vlastnosti 
objektů, které budou předmětem žádosti v nové výzvě, jsou přísnější než v dotačním programu 
předchozím (kde máme přidělenu 50 mil. dotaci), 
- nově připravované vyhlášení veřejné zakázky na Vnitřní vybavení (původní uchazeči na 1. a 
2. místě odmítli podepsat smlouvu o dílo) a také 
- změny související s extrémním růstem cen některých stavebních materiálů. 
 
To v konečném důsledku znamená 
- požadavek na dodatečné platby a úhradu nákladů spojených s řešením a provedením změn 
při realizaci stavby, 
- požadavek na dodatečné platby v souvislosti se změnou projektové dokumentace ve smyslu 
záměny některých stávajících prvků a materiálů za prvky s lepšími tepelně technickými 
vlastnostmi (požadavek vyplývající z nových dotačních podmínek - tedy za položky dražší než 
v původní projektové dokumentaci), 
- požadavek na dodatečné platby vlivem doplnění dalšího zařízení na využití obnovitelných 
zdrojů (požadavek vyplývající z nových dotačních podmínek - např. fotovoltaické panely, 
hlubší=vydatnější vrty pro tepelná čerpadla), 
- možný požadavek na navýšení ceny za dodávku vnitřního vybavení, příp. jiných materiálů. 
 
V rámci projednávání rozpočtového opatření č. 3/2022 byly některé z těchto skutečností již 
avizovány s informací o nutnosti finanční rezervy v předpokládané hodnotě 10 mil Kč. Nicméně 
z důvodu procesní čistoty a objektivnosti žádáme zastupitelstvo města, aby tuto rezervu 
formálně schválilo samostatným usnesením. V tomto okamžiku nedojde ke změně aktuálního 
rozpočtu, protože případné vícepráce a ostatní možné náklady budou čerpány z již 
schváleného rozpočtu, ale bez prokazatelného schválení rezervy by v konečném součtu mohlo 
dojít k překročení avizované částky celé stavby. 
Nutnost rezervy tak v souhrnném bodovém výčtu odůvodňujeme zejména takto : 
- další zasedání zastupitelstva je až v září 2022, což může v případě potřeby schválení 
rozpočtového opatření zastavit v letním období přípravu na novou žádost o dotaci nebo 
dokonce samotnou stavbu, 
- nutnost řešení změn oproti projektové dokumentace při realizaci stavby, 
- nutnost úpravy projektové dokumentace v souvislosti s plánovaným podání žádosti do nové 
výzvy, 
- růst cen stavebních materiálů (zejména železo, beton, dřevo), 
- pokrytí zvýšených nákladů v případě, že se nově vysoutěží veřejná zakázka na vnitřní 
vybavení za cenu vyšší než byla cena původně vysoutěžená.K návrhu usnesení č. 6/2 - 
Přístavba knihovny:Při odkrývání konstrukcí podlah ve 2.NP stávající budovy knihovny bylo 
zjištěno daleko rozsáhlejší poškození dřevěných konstrukcí, než se jevilo při stavebně 
technickém průzkumu stavby za jejího provozu v roce 2020.Průzkum nelze za provozu udělat 
v takovém rozsahu, jako při vyklizeném objektu, kdy jsme přistoupili nakonec k odstranění 
sádrokartonů, protože sondy neposkytly dostatek informací. Bylo zjištěno:- že jsou ve špatném 
stavu také nosné konstrukce podlah a krovu, stojky pozednic, vlastní pozednice a některé 
krokve,- že tepelná izolace je jen do úrovně poloviny vikýřů a je sesunutá, nad touto úrovní již 
chyběla a zde docházelo ke kondenzaci vlhkosti, také parotěsná zábrana byla v dřívějších 
letech provedena neodborně,- že s největší pravděpodobností docházelo ke kondenzaci a 
následnému napadnutí dřevěných konstrukcí krovu, pozednic a zazděných vazných a 
podpůrných trámů krovu a nosných trámů podlah, které viditelně vykazovaly napadení 
hnilobou a dřevomorkou. Proto byla objednána odborná firma, která provedla posouzení 
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napadení dřevěných konstrukcí odkrytého krovu a nosných prvků podlah.Firma při prohlídce 
na stavbě označila napadené dřevěné prvky a zpracovala stavebně technický posudek 
poškození krovu a konstrukce podlah. Vzhledem k tomu, že více jak 2/3 nosných prvků podlah 
2.NP bylo navrženo na výměnu nebo úpravu zhlaví, bylo projektantem stavby rozhodnuto, že 
z technického hlediska i s ohledem na pracnost je lepší stávající nosné dřevěné prvky podlah 
vybourat zcela a nahradit je novými ocelovými nosníky s novou konstrukcí podlah, která bude 
mít zaručenou nosnost i pro nadcházející roky.Za tímto účelem projektant se statikem stavby 
zpracovává novou výkresovou dokumentaci stropní konstrukce mezi 1. NP a 2.NP, pracujeme 
s předběžným hrubým odhadem nákladů ve výši 1,5 mil čistě na provedení nových konstrukcí 
mezi 1. a 2. NP.Na práce spojené s odstraněním podlah nad rámec projektu, odstraněním 
sádrokartonových podhledů a tepelné izolace stropů, demontáž dřevěných konstrukcí podlah 
a stropů, včetně likvidace materiálu byly vyhotoveny změnové listy č. 1 (ve výši 923.993,-Kč) 
a č. 3 (ve výši 807.621,-Kč)Podrobnější informace o průběhu stavby jsou podávány v rámci k 
tomu určených kontrolních dní pro zastupitele. Vícepráce související se starou budovou 
knihovny budou uplatňovány v rámci žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP) v letních měsících 2022. Projekt rekonstrukce je průběžně konzultován s 
poskytovatelem dotace IROP. Celkové náklady na knihovnu budou ve výši 84 mil bez 
informačních technologií (IT).Žádáme zastupitelstvo města o schválení investiční rezervy ve 
výši 4 mil Kč v rámci realizace veřejné zakázky Stavební úpravy a přístavba knihovny v 
Rožnově pod Radhoštěm, tato rezerva by byla případně čerpána již v průběhu roku 2022, 
nicméně vzhledem k tomu, že v rozpočtu je částka 80 mil, nedojde k navýšení rozpočtu v tomto 
roce. Čerpání této finanční rezervy se projeví až v roce 2023 (v rozpočtu 2023). Předkládáme 
tuto rezervu ke schválení zastupitelstvu města v tomto termínu, protože některé práce 
avizované v tomto podání by mohly nastat v období červen-září 2022, kdy nelze předkládat ke 
schválení rozpočtová opatření. Lze předpokládat, že zvýšené náklady budou kompenzovány 
dotací z IROP, o které jednáme. 
__________________________________________________________________________ 
Diskuze: 
M. Drápal-se dotazuje, zda dochází k navýšení již schválených rozpočtů. neboť v důvodové 
zprávě je napsané, že k navýšení rozpočtu nedochází. Nicméně upozorňuje, že se schvaluje 
rezerva 10 milionů na kulturní centrum 4 miliony na knihovnu. 
M. Hrnčárek-odpovídá, že nedochází k navýšení letošního rozpočtu 2022, nepotřebujeme 
dělat rozpočtové opatření, protože ty peníze tam jsou, ale dochází k celkovému zdražení 
stavby, což se projeví matematicky až v rozpočtu 2023. 
M. Drápal-upřesňuje, takže se navyšuje rozpočet stavby o 10 mil. korun. 
J. Koryčanský–nejprve by se chtěl vrátil ke knihovně, je rád, že se město skutečně rozhodlo, 
vyměnit ty stropy. Předpokládá, že i 2 nadzemní patro, možná i ten druhý strop, bude ve 
špatném stavu. Upozorňuje, že to asi není poslední navýšení. Nevěří, že ta nová dotace přijde. 
Tímto by se chtěl vrátit ke kulturnímu centru, že pokud se bude dělat ten pasiv, tak dotace 
bude přísnější, než bylo v tom předchozím období a my tam budeme muset zase něco dodělat, 
možná fotovoltaiku nebo dodatečné zateplení vyšší hodnoty. Dále by se chtěl vrátit ke 
kulturnímu centru, což bylo tvrzeno na posledním zastupitelstvu, že můžeme získat 50 % 
možná 80 % dotaci, ale to neznamená, že si o ní řekneme, tak ji dostaneme. Pokud tu dotaci 
chceme získat, tak opět musíme navyšovat rozpočet této stavby. Musíme rozšiřovat nebo 
žádat o nové stavební řízení, protože jestli budeme dělat vrty hlubší 170 m možná 300 m 
hluboké, jestli budeme dělat solární elektrárnu na celé budově, jestliže budeme muset více 
zateplit. To jsou obrovské zásahy do projektové dokumentace. Myslí si, že toto je všechno 
špatně. Podotýká, že na to celou dlouhou dobu upozorňovali. Upozorňuje, že projektová 
dokumentace, na provádění stavby, je nedostačující kvůli výtahovým šachtám, proto firma 
Navláčil musela ukončit stavbu, takže to je problém nás města. Problém je skutečně to, jestli 
město nutí firmě Navláčil, která vysoutěžila tuto stavbu i když u této firmy jsme se několikrát 
bavili a já jsem kritizoval některé položky rozpočtu a měl jsem nedůvěru v tuto stavební firmu. 
Upozorňuje však na skutečnost, že firma Navláčil vyhrála zakázku a město se snaží tlačit firmě 
Navláčil jiného subdodavatele než si vybral. Tímto by chtěl vědět co budeme dělat dál. 
J. Pavlica–děkuje za dotaz k dotacím, ke kterým se vyjádří p. Laktiš pro upřesnění a požádal 
p. Kosovou o vyjádření se ke knihovně. 
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K. Kosová–sděluje, že ke střeše knihovny proběhlo v pondělí jednání, je tam domluveno 
provedení nějakých sond a podle těch se rozhodne co dál. Cílem je zachovat obvodový plášť 
střechy, ale je potřeba zjistit reálný stav. Co se týče rekonstrukce staré budovy a úpravy 
venkovních prostor a vnitřního vybavení, informuje, že město bude žádat o dotace, kdy 
vyhlášení probíhá v letních měsících a máme informace, že podmínky se spíše zlepšují. V 
tuhle chvíli máme informace, že je to 80 miliónů korun a 85 % jsou uznatelné náklady. 
Vzhledem k technickému stavu té staré budovy se snažíme to opravit tak, aby se do něj v 
dalších letech sahat nemuselo. 
M. Laktiš–informuje, že výzva bude vyhlášena z nového období 2021-2027. Jak se ty dotace 
teď čerpají není problém obcí a měst. Situace je taková, že se měnila vláda a schvaloval se 
nový rozpočet, tímto jsme se nějaký rok a půl dostali do časového skluzu. Podle informací, 
které byly poskytnuté p. Polákem, tak pouze 20 měst za 7 let, řešilo zasazení pasivu, zůstaly 
tam miliardy korun, které jsou nedočerpané a hrozí finanční korekce. Já jsem dostal úlohu a s 
kolegy se snažíme, to vyřešit, co nejlépe, aby se ty stavby zrealizovaly a město, to co nejméně 
bolelo, bohužel trh reaguje, tak jak reaguje, stavební firmy, nějakým způsobem transformují a 
deformují trh. Není to o ceně, ale o chování stavebních firem. Mělo by docházet k indexaci cen 
ze strany řídících orgánů, aby nedocházelo, že někdo dostane dotaci v nějaké hodnotě a 
potom se to zvýší o 30-40 % při veřejné zakázce. 
J. Pavlica–co se týče těch dvou důvodů, proč kulturák stojí, tak by to nechtěl dále komentovat, 
vzhledem k tomu, že probíhají další jednání se zhotovitelem a nechce říkat, že chyba je na 
jedné nebo na druhé straně, protože takhle jednoduché to není. 
R. Holiš–si vyslechnul opakovaně informace od p. Laktiše a musí nejenom městu, ale potom i 
p. Knotkové z energetické agentury poděkovat, že město Rožnov, je v hledáčku právě 
energetické agentury, jako ukázkový projekt a toho by se mělo využít. V situaci, kdy máme 
pozastavenou stavbu od jednoho z dodavatelů, abychom si zpřesnili pravidla a ujednali jasný 
postup a doplnili případně o další projektovou dokumentaci a další energetické úspory, je druhá 
výzva pro město v tuto chvíli do roku 2027 tou záložní variantou. Co jsme slyšeli od p. Laktiše, 
že stát chce ty peníze rozdělit do konce roku 2023 a to je velká šance pro Rožnov. Pokud teď, 
máme možnost, bez změny projektové dokumentace a bez změny stavebního povolení z 50 
milionů, šanci dosáhnout na 120 milionů korun a poslední informace ze zákulisí jsou, že to 
bude právě těch 120 mil. a to je to, co jsme avizovali. Naši kolegové z KDU-ČSL a Nezávislí 
Rožnováci, však ve svých facebookových reklamách rozvraceli. Děkuje městu, že s 
maximálním úsilím jedná s dodavatelem, architektem a projektantem tak, aby ta stavba 
pokračovala dál, a maximálně dělá, vše proto, aby právě na těch 120 milionů korun do konce 
roku 2023 se dosáhlo. Zároveň chce, komentovat vystoupení p. Koryčanského, když na 
minulém zasedání zastupitelstva říkal, že ta firma jede na krev, dnes opětovně bojoval za tu 
firmu, že má právo si zvolit svého subdodavatele. Znovu žádá p. Koryčanského, aby si 
uvědomil, koho tady zastupuje, jestli město nebo soukromou společnost. 
J. Kučera–upozorňuje, že přihlašovací zařízení k debatě na jejich straně špatně funguje, tak 
dává přednost p. Koryčanskému, který byl přihlášen před ním. 
J. Koryčanský–by chtěl zareagoval na p. Holiše, vy jste mi řekli, že se zastávám stavební firmy, 
pokud jste nezaznamenal, můžu vám to, nachystat na příští zastupitelstvo, jak jsem 
zpochybňoval položkový rozpočet. Chtěl by zopakovat, že o jeden hlas se prohlasovala 
stavba. Stavíme, tak bychom si všichni měli uvědomit, že bychom to měli nějakým způsobem 
dostavět. Neumí si představit, že tady zůstane betonová plocha, i když možná jo, že to bude 
parkoviště, které nás bude stát 10 miliónů jako základová deska se základy, projektová 
dokumentace 25 miliónů korun, takže 30 milionů korun, by nás stálo toto parkoviště, ale to si 
určitě nikdo z nás nepřeje. Znovu opakuje, že nechce, aby se město zadlužilo. Pokud chceme 
tu novou dotaci navýšit, musíme v podstatě splnit přísnější podmínky. Upozorňuje, že se to 
mění ze zastupitelstva na zastupitelstvo. Pořád se v tom plácáme a je to už celkem únavné. 
J. Pavlica–podotýká, že to unavuje všechny. Chce doplnit p. Hrnčárka, je možné, že budeme 
muset přeprojektovávat, protože tu rezervu si teď děláme jenom pro jistotu, kdyby nastalo něco 
přes prázdniny a na to potřebujeme mít rezervu. 
M. Hrnčárek-sděluje, že je to opravdu v té důvodové zprávě tak napsáno, že to nebude nutné 
přeprojektovávat. Lepší by bylo, kdybychom nemuseli přeprojektovávat. Tohle je univerzální 
rezerva, ujasní se to všechno až v následujících dnech, proto to chceme schválit právě teď v 
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červnu, protože když se něco zásadního rozhodne v letních měsících a zastupitelstvo je až v 
září, tak bude město právně zaseklé. 
J. Pavlica–zdůrazňuje, že tato situace není jednoduchá, úplně stejné je to s tím rozhodováním 
o změně subdodavatele, kdy město muselo posoudit právní hledisko z pohledu výběrové 
zakázky a z pohledu, jaký to má vliv na dotace. Město v nějakém okamžiku dospělo k tomuto 
závěru, ale také musíme říct, že ten závěr není neměnný. 
J. Kučera-má pocit, že se na předchozích zastupitelstvech snažil upozornit na to, že nedostal 
podklady, harmonogram, analýzu rizik, finanční plán, aby mohl městu pomoci a spolupodílet 
se na řízení a dobrém výsledku těchto dvou staveb, bylo tady řečeno, že 11 zastupitelů 
rozhodlo, že chce spustit obě 2 stavby najednou i v době války na Ukrajině. Podklady občanům 
jsou poskytovány zpětně, v některých případech je dána důvodová zpráva až na 
zastupitelstvu. Nedozvídáme se nové informace, co by mohlo být, kolik by to mohlo být a jak 
to vypadá. V případě, tak zásadní investice, by požadoval více schválení. Přišel by s detailním 
materiálem, kde by vysvětloval každou korunu, kterou chce navíc. Toto, co město, aktuálně 
předvedlo, je pro něj neakceptovatelné. My jsme vás upozorňovali, že se to stane a vy říkáte, 
že to bude v pohodě. Upozorňuje, že nemá materiály, nemůže si je ověřit, jedná se pouze o 
ústní informace. Přijde mu to jako amatérské jednání. Určitě tak, jako nepodpořil spuštění obou 
2 akcí najednou, tak nepodpoří navýšení cen těchto 2 staveb a pokud je tady prostor pro 
jednání s dodavateli, aby k navýšení nemuselo docházet, tak o tom jednejme. Rozhodně 
nebude hlasovat pro bianco šek, že si uděláme rezervu. Ve chvíli, kdy dostane podklady, bude 
rád spolupracovat, respektovat to, co se má venku říct a co se nemá říct, ale pokud ty 
informace, jako zastupitelé v podkladech nemáme, tak nemůžete po nás chtít, ať reagujeme 
na něco, co se tady dozvíme ústně. 
J. Pavlica-děkuje za komentář, chtěl by říct, že těch 10 milionů není novinka, bylo to 
komunikováno už v lednu, že taková rezerva by tam měla být. Ohledně kulturního centra jsme 
opravdu na hraně toho, co je teď schváleno, je potřeba mít nějakou rezervu, kdyby cokoliv 
přišlo. Dnes proběhla jednání a on neví, proč to načasování bylo zrovna na dnešek, jestli to 
bylo v souvislosti s naším zastupitelstvem, ale v rámci tohoto jednání dostal p. Laktiš tyto 
informace a neumíme to za 2 hodiny zpracovat, aby to bylo v podkladech pro zastupitele. 
J. Koryčanský–nedá mu to, aby nevzpomenul, že začínáme stavbu a kolik jsme už utratili na 
té stavbě peněz, 8-10 milionů korun a už žádáme o další dotaci. 
J. Pavlica –upozorňuje, že tato rezerva byla už diskutována. 
J. Koryčanský–uvědomuje si, že možná nemáme ani jednu fakturu zaplacenou za kulturní 
centrum, že nevíme kolik nás to bude stát a město, už v tuto chvíli, žádá o odsouhlašení 
navýšení o 10 milionů korun. Je důležité si říkat skutečnou pravdu. Myslí si, že to není úplně 
v pořádku. 
M. Blinková–váží si lidí, kteří mají konzistentní názory, které jsou podložené pragmatickými 
argumenty, které se dají ověřit, dokázat a také si váží lidí, kteří si dokáží přiznat chybu. 
Rozparcelováním velké zakázky na kulturní centrum, začaly vznikat pochybnosti, jestli 
jednotliví zhotovitelé jednotlivých etap na sebe dokáží navazovat, jestli nebudou problémy s 
nějakými vícepracemi. Když se to bude překrývat a podobně. Upozorňuje, že se 7 let tento 
projekt připravoval, stejně jako projekt knihovny, kdy se stále tvrdí, že je to připraveno naprosto 
perfektně, kolik se ještě dostane peněz. Proč také nepřiznáte, že jste se mohli v něčem mýlit, 
my bychom vám rádi pomohli, ale ne za této situace, kdy nás omezujete v informacích. 
Upozorňuje, že rozpočet města není nafukovací a ty zdroje jsou jednoznačně dané, proč by to 
měli odnášet obyčejní občané, že těch peněz na jejich potřeby nebude dost. Dotazuje se, proč 
se ten ekologický průzkum neudělal dřív. U tak staré budovy se dalo očekávat, že tam takové 
problémy můžou být. Myslíte si, že nám tady na těchto jednáních je dobře, jako že chceme 
vystupovat pořád jako kritici? Vy nám na to přihráváte. 
J. Pavlica–podruhé tady zaznělo to, že si neumíme přiznat chybu. Nemyslí si, že je to pravda. 
Jsou jenom věci, které prostě my nevíme. Jediné, co můžu říct, že asi máme jistotu v tom, co 
se děje, že opravdu za ty peníze, za jaké je to vysoutěžené, to asi nepostaví. Takže, netuší, 
co se schovává a neříká. Možná se stala chyba, to se ukáže někdy v budoucnosti, je to těžko 
odhadovat. 
Z. Němeček – kolega p. Holiš, se ptal koho zastupujeme, my zastupujeme občany města, 
někteří volili vás, někteří nás a za pár měsíců to budou dělat znovu. Kulturní centrum a 
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knihovna jsou stavby, které přesáhnou do tohoto období a nikdo z nás nemá jisté, zda tady 
bude znovu po volbách zasedat. Ohledně těch informací, by uvítal, pokud hrozící rizika z té 
stavby, aby zastupitelé dostávali, on-line informace. Je-li naším společným zájmem to postavit, 
tak opravdu opozice není nepřítelem, ale má zákonné právo kritizovat chyby. Může se stát, že 
zastupitelé, můžou k některým informacím přijít dřív. Kritizovat můžeme, ale shoda je na tom, 
že postavit to musíme. Nyní se změnila situace v energií, válce na Ukrajině a podobně, to 
bohužel nikdo z nás nemohl odhadnout, jakým způsobem se změní směřování světa v 
posledních měsících. Chtěl by však požádat, aby ty informace opravdu přicházely. 
J. Pavlica–děkuje za slova podpory ke stavbě. Rád slyší, že je zájem na tom, aby se to 
dostavělo. Myslí se, že za město se udělalo hodně, aby ty informace jste dostávali. Ohledně 
technických informací ze stavby, kdy se město snažilo nastavit kontrolní dny, bohužel účast 
byla poměrně slabá. Samozřejmě, teď jsou nějaké další informace, u které neví, jestli je online 
bude moci sdílet. 
J. Kučera–vítá možnost zastupitelů účastnit se kontrolních dnů, upozorňuje, že ostatní 
zastupitelé jsou zaměstnaní a mají pracovní povinnosti. Žádá, aby zastupitelé mohli dostávat 
materiály písemně, jako například analýzu rizik, která je určitě zpracována. PODNĚT My jako 
město, bychom měli mít promyšlené všechny kroky, které můžou nastat, např. kde máme úzké 
místo, kde nás ta smlouva podrží a kde nás nepodrží a měli bychom být schopni dopředu 
předjímat, co nastane. To vidíme v podkladech, které dostáváme, stane se překlep, ale pokud 
5 lidí na radě má číst materiály a nenajde to tam, tak máme trošku obavy, že to tak může být i 
u velkých zásadních smluv, které v sobě můžou mít nějaký nedostatek. Proto má mít rada 7 
členů, aby to vidělo 7 očí a ne 5, při velikosti našeho, protože všichni jsme jenom lidé, a proto 
je tam několik instancí. My z těch drobných věcí, nemáme důvěru v to, že to bude fungovat. 
Tímto žádá o předávání podkladů. PODNĚT Nikdo z nás nemá zájem torpédovat ty stavby. 
Upozorňoval dopředu, že spustit je, obě najednou je obrovské riziko. Už se to stalo, tak teď 
dejme hlavy dohromady a my nabízíme, že vám pomůžeme. Nemáme důvěru v to, že to tu 
funguje a slyšíme jenom podpořte nám rezervy. 
L. Pavelková–chtěla by zareagovat, že v březnu, avizovala právě písemnou formou, že 
zavádíme projektové řízení k projektům kulturního centra a knihovny. Předpokládala, že někdy 
v téhle době dožene tu ztrátu, která tam vznikla tím, že se projektové řízení začalo zavádět až 
v době realizace. V rámci komunikace s dodavateli staveb, kdy jako první ze zásadních 
dokumentů jsou právě harmonogramy k těm stavbám. Samozřejmě průběžně pracujeme i na 
analýze rizik, všecko je to v procesu. Takže tady poprosím o vaši trpělivost. Myslím, že teď 
narážíme na spoustu problémů, samozřejmě celou tu situaci vyhodnocujeme tak, aby ten 
společný cíl byl dosažen, takže určitě ty podklady připravujeme, bohužel, ještě nejsou hotové. 
J. Pavlica–je to dáno i tím, že mnohem víc než projektovému řízení, se tady musíme věnovat 
krizovému řízení. 
K. Kosová-děkuje za několik nabídek na spolupráci. Zdůrazňuje, že se špatně spolupracuje, 
když se navrhnou kontrolní dny, nutno však dodat, že ten termín, není volen městem. Rozumí 
plnému pracovnímu úvazku, ale je složité to zkoordinovat a nedovede najít mechanismus, ve 
kterém, by se dokázali sejít všichni a předat si všechny informace. Kdybychom se začali 
scházet a normálně se o tom bavili, potom by se ty informace pravděpodobně dokázaly sdílet 
lépe. Tato situace, už je bohužel, trošku vyhrocená blížícími se volbami, padají tady dotazy, na 
které si tázající nevyslechne ani odpověď. Jestli nám chcete opravdu pomoct, pojďme se 
chvilku bavit mimo ty kamery a na „férovku“, my vám ty informace předáme, nic nezatajujeme. 
Problém je, že některé informace se teprve systematizují a nahrávají se do úložiště. Jsme 
schopni se vám nějak přizpůsobit, bohužel kontrolní dny jsou odvislé od času TDI. 
L.Adámek-by chtěl za piráty říct, že si rozhodně nechtějí, teď před volbami nahánět nějaké 
politické body, že se městu nedaří stavět. Myslí si, že s touto turbulentní dobou nepočítal ani 
dodavatel, když do toho šel. Myslí si, že ty věci, které teď město dělá, že se snaží o této situaci 
s tím dodavatelem jednat, je správně. Ohledně té informovanosti, byl online na schůzce před 
zastupitelstvem, byl také na kontrolním dnu a osobně má pocit, že těch informací dostává dost. 
Ocenil by, ať se opravdu scházíme. 
A. Vychodil–se dotazuje ke konkrétní záležitosti, která se týká pozastavení stavby. Firma, která 
realizuje hlavní stavbu, poslala někdy 25.5.2022 dopis, že došlo k pozastavení stavby z 
důvodu, že jsou závažné vady projektové dokumentace. Chce, se tedy dotázat, jestli od toho 
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25. 5. došlo k tomu, že se analyzovaly všechny připomínky k dokumentaci, zda byl požádán 
projektant, aby uvedené závady z dokumentace odstranil, nebo jenom se to převrátilo, jak 
jsem dostal email, že probíhá právní bitva mezi zhotovitelem a městem. Nepředpokládá, že ta 
právní bitva vyřeší problémy s technickou dokumentací. Jednáme pořád dokola, ale stavba je 
pozastavena a je potřeba ji co nejdříve rozjet. Zda k tomu povede právní bitva, to ale nevyřeší 
technické problémy v dokumentaci, na které upozornil zhotovitel. 
J. Pavlica–by chtěl jenom zareagovat na ten termín právní bitva. Tady o žádnou právní bitvu 
nejde, vyměňujeme si právní dokumenty, které jsou z naší strany vždycky předkládány 
dopředu před osobním setkání s firmou, děláme to jenom z toho důvodu, ať jsme jako město 
právně krytí. 
L. Pavelková-potvrzuje slova pana starosty, rozhodně se nejedná o žádnou právní bitvu. Jedná 
se v podstatě o nalezení nějakého řešení, které bude přijatelné pro obě strany. V této chvíli 
opravdu nemůžeme mluvit o nějakém soudním sporu. Myslí si, že tohle na tomto fóru opravdu 
není to podstatné. K tomu jsou opravdu určeny ty kontrolní dny ke stavbám, které se konají 
každý čtvrtek, tam náš technický dozor samozřejmě s p. Molem jako námi pověřenou osobou 
tyto problémy řeší. Samozřejmě firma Navláčil zaujímá jakési stanovisko. Za město se k tomu 
vyjádřil projektant dopisem z 25.5., architekt napsal reakci dne 2.6., město samozřejmě na to 
reagovalo dopisem dne 8.6., tyto dopisy jsou jakési krytí pro město. Snažíme se ty věci řešit 
na ústních jednáních, za město jsou všechny tyto věci řešitelné. Jsou to vady, jak je nazývá 
firma Navláčil, které mají řešení, které nejsou neodstranitelné, neznamenají to, že musí 
docházet k přeprojektování. Takže, za mě v podstatě, tato reakce určitě není v téhle chvíli 
adekvátní situaci, která reálně existuje. 
J. Melcher – ubezpečuje, že vše je písemně podloženo, a město se snaží věci řešit, jedná se 
o závady, které nejsou neodstranitelné, neznamená to, že musí docházet k přeprojektování 
dokumentace. Pokud se jedná o ty technické důvody, tak ty jsou všechny uvedeny v tomto 
materiálu. Firma Navláčil, uvádí postupně na kontrolních dnech, důvody, které považuje za 
závažné, víme o těch vrtech, to je jedna věc, která je překonatelná, dále k té druhé záležitosti, 
to jsou šachty, tam jsou 2 výtahové šachty, 1 je v normální hloubce lehce dosažitelné a druhá 
měla být do hloubky 5,5 metru, což překonalo tří metrovou hloubku, kde je spodní voda toku 
Bečvy, toto se s dodavatelskou firmou již odsouhlasilo. Velká chyba projektu, kterou firma 
Navláčil uvádí, jsou dohady v řešení venkovních otvorů stavby. Není úplně vyjasněno, který 
subdodavatel bude provádět vlastní dřevěnou stavbu. Myslí si, že hlavní důvod je změna 
subdodavatele. Firma Navláčil, se vyjadřuje, že došlo mezi podepsáním smlouvy o dodávce 
na hlavní stavbu ke změnám, ale je možné, že mají některé stavby, které preferují. 
J. Pavlica – doplňuje, že ty technické věci, na které firma Navláčil upozorňuje, jsou všechny 
řešené na kontrolních dnech a jedná se o řešitelné záležitosti. 
R. Holiš–sděluje, že není stavba, která nemá problémy. Byl přítomen na posledním kontrolním 
dnu, než přišel ten dopis, tam se těch 7 věcí, o kterých mluvil pan Vychodil, projednávalo, bylo 
přítomno 6 stavařů včetně zástupce architekta, domluvilo se řešení. Že to potom napsali do 
toho dopisu k přerušení je nějaký jejich důvod. Problémy musíme řešit, ale neříkal bych tomu 
zásadní problémy, Dále by se chtěl vrátit k vyjádření p. Němečka, který tady říká, že my 
chceme pomoct. Představte si, že přijde dopis o přerušení na město, které se snaží vydat 
korektní prohlášení na obě 2 strany. A na FB, se to už objeví u dvou zastupitelů, kteří nemluví 
o přerušení, ale píšou o zrušení atd. Jak máme vést debatu, když nám děláte tyhle věci. Máte 
právo na ty informace, to je bez diskuze. 
R. Mácha-upozorňuje, že byl jeden z těch zastupitelů, který hlasoval pro realizaci kulturního 
centra, dále podotýká, že nehlasoval pro knihovnu. Je rád za to, že všichni tady ho chtějí 
úspěšně dostavět. Dostal osobní pozvání od pana starosty, aby se mohl zúčastnit pátečního 
jednání s firmou Navláčil, velmi pečlivě si vyslechl argumenty, které tam v průběhu 
dvouhodinového jednání padaly. Dnes tady však nezazněl, argument, že firmě to v tuto chvíli 
ekonomicky nevychází. Pro ně tato investice v tuto chvíli ztrácí ekonomicky smysl. To je hodně 
špatná zpráva. O to víc, je v tuto chvíli nutné, jediné řešení, které vede ke zdárnému konci, to 
je řešení, kterému říkám pracovně „řešení v trojúhelníku“. Pokud se v tomto trojúhelníku 
nebudeme schopni domluvit, budeme možná, mluvit o tragédii. Nebuďme však naivní, Když to 
firma Navláčil, dávala dohromady ty ceny byly jiné, od té doby uplynuly 3 měsíce, ta doba se 
změnila. Připomíná akci s kuchyní na 5. květnu, kde ze začátku tohoto roku v lednu, se 
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dohodlo, že to uděláme za 8 milionů a ve finančním výboru jsme to doporučili. Nyní v klidu a 
tiše akceptujeme zvýšení z 8 na 15, tak potom berme na vědomí, že i to, co v tuto chvíli nás 
čeká a jestli se nám skutečně podaří navýšit onu dotaci z 50 na 120 milionů, tak budeme muset 
část tady toho obětovat tomu dodavateli. 
Z. Němeček–by chtěl zareagovat na komentář p. Holiše, že to nebylo na našem webu. V 
emailu od p. Pavelkové, bylo, že v kontextu stále probíhajících jednání se společností Navláčil, 
vás žádáme o diskrétní přístup. Jsem přesvědčený, že to, co tady předvedl pan místostarosta, 
nebyl úplně diskrétní přístup. Kolega Koryčanský obecně zmínil vrty, ale konkrétní osoby, firmy 
a další věci nezmínil, jakožto ani nikdo z nás, protože jsme se snažili korektně dodržovat o co 
jsme byli požádáni. Taky se mi tam nelíbila poznámka, že to bylo jistě z toho, že firma má 
preference u jiných staveb. P. Melcher rozhodně nemůže vědět o tom, jaké preference má 
firma Navláčil. Dále se pozastavuje nad skutečností, že dostal pozvánku pouze pan Mácha, 
proč jsme ji nedostali třeba my. Nabízíme spolupráci, chceme informace, chceme se podílet 
na dostavbě, ale k poměrně zásadnímu jednání nikdo z nás nebyl pozván. Toto mi opravdu 
nepřipadá jako stejná optika v rámci přístupu do tohoto spektra v této místnosti. 
J. Pavlica–já si tady toto klidně za sebe obhájím, p. Mácha od začátku podporuje tento projekt, 
aktivně se podílí i na diskuzích ohledně dotací a já si jeho podpory v tomto velice vážím, od 
nikoho jiného jsem toto zatím necítil, takhle aktivně, a proto jsem ho k tomuto přizval. 
Z. Němeček-má k tomu jenom poznámku, možná je to tím, že jsme nevěděli, na co máme 
reagovat, protože ten email z 25.5. k nám došel včera. 
J. Pavlica-já jenom říkám, že on má jakýsi aktivní přístup a zajímá se o ty věci, takže i sám si 
zjišťuje informace hodně od některých osob i mimo městský úřad. 
L. Pavelková-ten dopis, který vám včera doputoval, není z 25. 5, ale je z 10.6. to jenom drobná 
korekce. 
J. Koryčanský-by se chtěl dotázat na to samé co p. Němeček, proč některé politické subjekty, 
které mají třeba jenom jednoho člena za soukromníky v Rožnově, jsou pozváni na jednání a 
ostatní politické subjekty, které mají více členů pozvání vůbec nejsou. Ještě by se chtěl zeptat, 
kolik budeme platit nebo doplácet, za jakékoliv projektové věci v kulturním centru, zda jsou už 
předem zaplacené. 
J. Pavlica-nebudeme nic doplácet, všechno je v rámci smlouvy o dílo nebo v rámci smlouvy o 
autorské dozoru. 
J. Koryčanský–zeptáme se příští, pokud se bavíme tady o těchto chybách, že nebudeme 
doplácet, my si to pohlídáme na těch odešlých fakturách 
J. Pavlica–já to řeknu znova, zkusím, jestli se teď pochopíme. Teď jedeme v rámci staré dotace 
a budeme žádat o navýšení, zároveň se ale bavíme o tom, že je možné, že budeme muset 
připravovat projektovou dokumentaci pro novou dotaci, která by měla být ještě štědřejší a do 
té bychom se mohli dále hlásit, ještě neříkáme, že to teď budeme dělat, že se na to můžeme 
připravovat, teď jsem chtěl jen okomentovat, že pokud by tady k tomu došlo, bude to práce 
navíc a ta může být zaplacena v rámci nové objednávky. Rozumíme si všichni. 
J. Koryčanský-už bychom měli mít 100% jasné, jestli půjdeme do té nové výzvy, nebo 
nepůjdeme a ne možná, protože už se stavba staví, nejsme 6 let zpátky. Chtěl by poprosit, 
jestli můžou jako zastupitelé dostávat zápisy z kontrolních dnů stavby u knihovny, tak u 
kulturního centra. PODNĚT! 
M. Blinková-rovněž ctila dohodu a požadavek, který byl na ně vznesen ve čtvrtek na 
společném jednání s městem o důvodech pozastavení stavby. Nikde se o tom nezmiňovala, 
proto je teď zaskočena, stejně jako pan Němeček vystoupením pana místostarosty, protože si 
myslí, že všechno, co nemělo být řečeno tak řečeno, bohužel neví, proč tedy potom jsou ty 
požadavky na nás vlastně vůbec dávány. Nemá facebook a nevyužívá tyto sítě a ani mezi 
kolegy, kromě pana Vychodila, který byl na stejném jednání, se o tom nebavila, takže to bych 
chtěla uvést na pravou míru. Chtěla by uvést na pravou míru i to že nemá vůbec potřebu 
získávat politické body na těchto dvou akcích. Mým cílem bylo vždycky, aby město 
prosperovalo, aby se posunovalo. V rámci svého pracovního nasazení a jiných aktivit, se snaží 
zúčastňovat všech schůzek, na které je pozvána a p. Kosová potvrdí, že byla jediným 
zastupitelem, který přišel na jednání kvůli parkovišti u pod Skalky. Také ve čtvrtek, kdy to 
nebylo úplně jednoduché si ten program dokázala uzpůsobit, takže má zájem spolupracovat. 
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J. Melcher–p. Blinková v tom je rozpor, protože na jedné straně požadujete informace. Já jsem 
obecně řekl, co, jste se dozvěděli. A to, že řekne člověk slovo vrty a výtah a okenní otvory je 
všechno vyzrazené, vy znáte technickou dokumentaci? Nic takového jsem neřekl. 
M. Blinková-zřejmě si nerozumíme, my jsme byli ve čtvrtek požádáni, abychom o obsahu 
tohoto dopisu do jakéhosi vyřešení nebo nalezení nějaké shody, abychom ho nerozšiřovali, 
abychom informace, které v něm jsou, nedávali dále. My jsme to respektovali a tady zazněly 
naprosto konkrétní věci, které v tom dopise jsou. A řekl jste, je vy. Od nás, kteří jsme se toho 
jednání zúčastnili, ta informace ven nešla, tak proto mě překvapilo, že vy jste to tady téměř 
odcitoval, co v tom dopise je? 
J. Pavlica-by chtěl p. Blinkové moc poděkovat za to, že respektovala to, co jsme se domluvili. 
Bylo to od pana místostarosty, trošku možná až ve velkém detailu. 
M. Drápal-si dovolí zareagovat na poznámku p.Máchy, ohledně kuchyně, kdy teďka došlo k 
navýšení. My už jsme v prosinci říkali, ať se to soutěží během zimních měsíců, kdy je možnost 
se dostat na lepší cenu. Příprava té zakázky i když jste říkali, že projektová dokumentace je 
hotová, trvala do května, pak se to začalo soutěžit, nikdo se nepřihlásil, pak to šlo jednacím 
řízením, bez uveřejnění, takže ani ne otevřenou zakázkou. Takže kdyby to opravdu šlo, tak, 
jak to mělo jít v tom zimním termínu, tak bychom se mohli dostat na výrazně lepší cenu, 
samozřejmě chápu, že kapacity úřadů jsou nedostatečné, je to již s ohledem na kapacity 
vedení. 
J. Pavlica-děkuji za toto připomenutí a že jste nám to zase spočítali. 
Z.Neměček-k upřesnění p. Pavelkové, přehlídl toto konkrétní datum na dopise, vzhledem k 
tomu, že tady zazněly data někdy v květnu o nějakém dopise od firmy Navláčil, tak jsem si to 
spojil s tím. 
D. Drápala-nepotěšilo ho to, že máme v zastupitelstvu zastupitelé dvojí kategorie, kteří jsou 
zváni k užším jednáním. Ostatní, kteří nezvedli ruku, nebo měli nějaké kritické připomínky, 
předpokládal, jak je deklarováno o tom, že bude přístup ke informacím pro všechny stejný. 
Upozorňuje na špatný stav cesty, která vede ke škole pod Skalkou a kterou musí každý den 
procházet děti. Myslí se, že i na to by se mělo dbát, nejenom hledět na ty velké vize a velké 
budovy. Nemluvě o tom, že děti pořád nemají kde parkovat svá kola. Takže je potřeba, aby 
krizový manažer, nebyl jako volnočasová aktivita na částečný úvazek. Ano budeme mít 
kulturák, asi nikdo z nás ho nehodlá zastavit, ale pamatujme i na ty drobnosti. 
J. Pavlica–děkuje za tuto informaci a zjistíme, co v tomhle můžeme udělat, jestli je to naše 
zodpovědnost, nebo jestli je to na stavební firmě? Chtěl by jenom upřesnit, ještě tu informaci 
ohledně dvojí kategorie. Nesouhlasí s tím, že tady máme zastupitelé několika kategorií. Myslí 
si, že tu máme zastupitelé pouze první kategorie a ten přístup, že je celkově stejný. Dále k p. 
Máchovi, by chtěl ještě doplnil, že tam byl jako předseda finančního výboru a chtěl by znova 
zdůraznit, že v celé téhle záležitosti je ve finále zodpovědnost na něm, koho si přizval, ale není 
to o tom, že tady máme zastupitele různých kategorií. 
J. Koryčanský–uvažuji nad slovy, co tady řekl p. Mácha - 8 milionů a 15 milionů a přirovnání 
ke škole. Ty jsi to opravdu přirovnala k tomu kulturnímu centru. Když to ti občané uslyší, co si 
asi řeknou. 
R. Holiš–navrhuje ukončení debaty 
J. Pavlica–nechává hlasovat o ukončení debaty a potom dostane slovo p. Mácha, jako 
poslední přihlášený. 
R. Mácha-já jsem na to páteční jednání se společností Navláčil, byl pozván jako předseda 
finančního výboru, Takže bych určitě neříkal, že tady máme dvě kategorie zastupitelů, takhle 
to určitě nezní. Já jsem skutečně řekl, že když jsme začínali s touto investiční akcí-oprava 
kuchyně, byli jsme na 8milionech, dneska jsme na 15milionech. Zkuste se podívat na to a 
zamyslet nad situaci, proč nám celá ta před realizační příprava kulturního centra trvala tak 
dlouho a zkuste si na to odpovědět. 
J. Pavlica-jenom ještě pro upřesnění té kuchyně. Jestli se nepletu, my jsme, začínali na 9,5 
milionech projektované částky, navýšilo se to potom o nějaké položky, které byly opomenuty v 
tom projektu, což dělalo navýšení na 12,5 milionu a teď po soutěží to vlastně narostlo z 12,5 
milionu na 14,5 milionu a myslím si, že tohle bylo to doplnění, které by tady mělo zaznít. 
M. Blinková–nechtěla, ale musí také reagovat. Velmi dobře si pamatuji na dobu, kdy konkrétně 
p. Mácha, byl proti zahájení této stavby, byl proti zahájení obou současně a přesně si 
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pamatuje, kdy došlo k tomu zlomu a kdy nás všechny zaskočil svým zvednutím ruky. Ohrazuje 
se proti tomu, aby někdo řekl štiplavou poznámku, někdo, kdo celou dobu tvrdil něco jiného, 
než nakonec udělal. 
J. Pavlica–ta poznámka nebyla určena tím směrem 
D. Drápala-jaký je rozdíl mezi předsedou finančního výboru a předsedou kulturní komise. 
J. Pavlica-jenom znova opakuji, zodpovědnost je na mě. Já vím, kdo a jak tu pomáhá 
proaktivně, vybral jsem si p. Máchu jako pomocný hlas. 
A. Vychodil-by se chtěl ohradil k tomu, co říkal pan starosta. Já jsem předsedou kontrolního 
výboru zastupitelstva města. Můžete mi zdůvodnit, proč jste mě nepozval? 
J. Pavlica-já to řeknu, možná už potřetí nebo počtvrté. Odpovědnost je na mě, já si vybírám, 
komu důvěřuji a o kom si myslím, že v tom projektu pomáhá proaktivně. 
A. Vychodil–takže mě nedůvěřujete, takhle tomu mám rozumět? 
J. Pavlica– takhle tomu nerozumíte, já vám důvěřuju 
A. Vychodil–vystupuji vždy konzistentně a srozumitelně, účastnil jsem se vždy všech těch akcí, 
které byly vždy od počátku projektu na kulturní centrum. 
J.Kučera-podepsali jsme si koaliční smlouvu, kde jsme si řekli, za kolik to postavíme, že to 
bude stát 265 milionů dohromady. Všechny strany s tím souhlasily, a takto jsme to předložili 
zastupitelstvu, kde jsme to i schválili. Nezávislí rožnováci konzistentně podporovali obě stavby 
za těchto podmínek, že jsme řekli, že to nesmí být příliš drahé, aby to nebylo na úkor ostatních 
oblastí života. Vystupovali jsme z koalice z jiných důvodů, kde jsme se neshodli na tom, že 
vést městu na částečné úvazky je špatně, naše slovo platí a podpoříme kulturní centrum i 
přístavbu knihovnu za předem domluvených podmínek, tedy že to bude stát 265 milionů korun. 
Tak, jak to bylo v koaliční smlouvě, když jsme ji opouštěli a tak, jak to schválilo zastupitelstvo. 
Takže za nás říkám jsme stále konzistentní. A ano, měli jsme problém spustit stavby, které 
budou stát nakonec 450 milionů místo 265 milionů. Je to zátěž pro toto město Radúzi, ty ses 
rozhodl změnit názor potom, co jsi řekl, že nepodpoříš obě stavby, potom jsi kulturní centrum 
podpořil. Já to respektuji, nesouhlasím s tím, a pokud by měla přijít další pichlavá poznámka, 
určitě se vůči ní rád vymezím, protože my jsme stále konzistentní. 
J. Koryčanský- koho jste myslel ohledně toho facebooku p. Holiši? 
R. Holiš-já se nejprve zeptám p. Koryčanského, jak on komunikuje se stavbou a kde bere 
informace o stavbě? S tím totiž souvisí informace, které proudí do města, jsou přes p. 
Koryčanského a jeho rodinného známého a ten, kdo to na ten facebook dávál a měl tam to 
zrušeno byl p. Kučera. 
J. Kučera-dával si pozor na obsah, proto to přímo zkopíroval ze stránek města. 
J. Koryčanský-byl jsem napaden, že tam mám někoho známého, což pravda není. Je to pouze 
tím, že se o stavbu zajímám živě a aktivně je navštěvuji. Kolik zastupitelů bylo na posledním 
kontrolním dnu, souhlasili jste, že se všichni budete účastnit povinně a než zodpovědně 
řeknete, my chceme stavět kulturní centrum ať to stojí, co to stojí. 
P. Jelínek-plně respektuji a chápu, že má zodpovědnost pan starosta, vedení města a rada. 
Potom by bylo nejlepší, že by tato diskuze byla v podstatě zbytečná, mohli jsme tu diskuzi 
ukončit hned při jejím zahájení, odhlasovat si konec, protože ta zodpovědnost je stejně na vás. 
P. Kopecký-také navrhuji ukončení diskuze. Mám pocit, že se točíme ve spirále, která míří 
dolů. Možná k tomu přispívá i pár nešťastně zvolených slov a rozhodně to nepřispívá k tomu, 
abychom tu stavbu zrealizovali, takže já ještě připomenu slova Zdeňka Němečka, která vyslovil 
asi před hodinou. Díky za ně. Myslím si, že mnoho z nás tomu, aby kulturní centrum bylo, 
může svým dílem přispět, ať už já nebo Jaromír, každý má tu možnost, takže zkusme se k 
tomuhle vrátit a nehlubme další příkopy a neprohlubujeme nedůvěru občanů v politiku. 
Navrhují, abychom ukončili tuto diskuzi. 
J. Pavlica – není nikdo přihlášek, tak ukončuje diskuzi. 
__________________________________________________________________________ 
 
usnesení č. 5/26/ZM/21/06/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje investiční rezervu ve výši 10 mil. Kč v 
rámci realizace veřejné zakázky Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové 
zprávy. 
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Hlasování: Pro: 13, Proti: 6 (M. Blinková, M. Drápal, P. Jelínek, J. Koryčanský, J. Kučera, A. 
Vychodil), Zdrželo se: 2 (D. Drápala, Z. Němeček), Nehlasovalo: 0 
 
usnesení č. 6/26/ZM/21/06/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje investiční rezervu ve výši 4 mil. Kč v 
rámci realizace veřejné zakázky Stavební úpravy a přístavba knihovny v Rožnově pod 
Radhoštěm, dle důvodové zprávy. 
 
Hlasování: Pro: 17, Proti: 4 (M. Blinková, M. Drápal, J. Kučera, A. Vychodil), Zdrželo se: 0, 
Nehlasovalo: 0 
 
usnesení č. ../26/ZM/21/06/2022 
Ing. Radim Holiš - ukončit debatu k tomuto bodu č. 6 po posledním přihlášeném do rozpravy. 
 
Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdrželo se: 9 (L. Adámek, M. Drápal, D. Drápala, P. Jelínek, M. 
Kokinopulos, J. Koryčanský, J. Kučera, R. Mácha, A. Vychodil), Nehlasovalo: 2 (M. Blinková, 
Z. Němeček, I. Lukáš), U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou 
 
 
D) Odbor finanční 
 7 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 7 - předkládají: Ing. Martin 
Hrnčárek, Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva: 
Na základě požadavků jednotlivých odborů předkládáme ke schválení rozpočtové opatření č. 
7. Z nejvýznamnější položek můžeme upozornit na : * posunutí projektu EPC do roku 2023. 
Jedná se o projekt investičních celků, které mají za cíl významnější energetické úspory. 
Celkový investiční projekt se dá předpokládat v částce cca 30 mil Kč, nicméně aktuálně jsou 
nabídky zcela mimo tento finanční rámec (násobně vyšší). Jedná se o investice do 
fotovoltaických elektráren na střechách ZŠ, MŠ, výměny svítidel v budovách, úspory na 
vytápění, výměny některých větví veřejného osvětlení a pod. V návaznosti na vývoj ve 
stavebnictví, energetice a složité výběrové řízení se celý projekt dle našeho názoru musí 
znovu přehodnotit ve vazbě na investiční náročnost, návratnost, financování (úročení) a 
možnost dotací. Proto z rozpočtu 2022 je položka rušena a jsou ponechány jen prostředky na 
administrativní přípravu. * významnou položkou je navýšení prostředků na rekonstrukci 
kuchyně ZŠ 5 května. V soutěži byly pouze 2 nabídky, přičemž nejlevnější byla na částku 14,5 
mil. Pokud má být investice realizována v tomto letním období (prázdniny), je nutné rozpočet 
navýšit. * při demontáži schodiště na hřbitově Láň byla zjištěno, že projektovaná tloušťka 20 
mm je nedostačující. Bylo proto provedeno měření rozsahu poškození po menších částech 
schodiště, z něhož vyšla průměrná tloušťka degradované vrstvy betonu 39 mm, což je o 19 
mm více oproti rozpočtované ceně. Tato odstraněná vrstva bude následně nahrazena 
cementovými sanačními maltami, takže zvýšení nákladů na tuto položku je téměř dvojnásobné 
(celková plocha 200 m2). viz foto. Je nutné tedy navýšit finance o cca 0,5 mil Kč. * mimo tyto 
položky je navyšována položka na rezervu odboru investic, kdy lze předpokládat v této 
stavební sezóně nutnost určitých drobných víceprací na ostatních stavbách a z této položky je 
možné pak bez ROP flexibilně prostředky čerpat. FO doporučuje takové řešení, aby se 
nemusela zastavit stavba. Nad rámec tohoto ROP můžeme konstatovat, že rozpočet má určité 
rezervy v těchto položkách : * 4,5 mil Kč na úrocích, přičemž v tomto okamžiku je již zřejmé, 
že položka nebude do konce roku zcela vyčerpána a SWAP operace snižuje naše výdaje. 
Položku lze případně čerpat, nicméně cílem je šetřit prostředky na další období.* 6,1 mil Kč 
obecná rezerva FO * 3,8 mil Kč - rekonstrukce kašny na náměstí - výběrové řízení nebylo 
úspěšné. Soutěž se bude opakovat, nicméně výdaj by byl až v roce 2023.* evidujeme určité 
zvýšené inkaso na DPH, toto bude vyčísleno k 30.6 a bude provedena rekalkulace příjmové 
stránky rozpočtu. Jedná se o vazbu na inflaci. 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1: ROP7_2022_Final.xls 
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Příloha č. 2: po_obnazeni_2_.jpg 
Příloha č. 3: po_obnazeni_3_.jpg 
Příloha č. 4: kriz.jpg 
__________________________________________________________________________ 
Diskuze: 
R. Holiš – chce nejprve nechat vyjádřit p. Máchu za finanční výbor. 
R. Mácha – informuje, že finanční výbor zasedal 15.6.2022, osobně bylo přítomno pouze 5 
osob, 5 bylo omluveno a 1 neomluvený, dále u jednání byl přítomen J. Pavlica, M. Hrnčárek, 
K. Kosová a L. Pavelková. V programu jednání finančního výboru byli 3 věci: bod č.1- 
projednání závěrečného účtu města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2021, bod č.2- rozpočtové 
opatření č. 7., bod č.3 - schválení rozpočtové rezervy na investiční akci kulturní centrum a 
přístavbu knihovny. K projednávanému bodu rozpočtového opatření č.7 návrh prezentoval p. 
Hrnčárek v objemu 982 000 korun. Jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, největší 
dodatečnou položkou výdajů byl nárůst na investiční akci rekonstrukce kuchyně ZŠ 5. května 
ve výši 15 mil. korun. Pod poměrně živou diskuzi nad tímto předloženým návrhem, doporučuje 
finanční výbor zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření všemi hlasy přítomných schválit. 
J. Pavlica–upozorňuje, že nebyl přítomen ani jako host 
R. Holiš-se chce vyjádřit pouze k položce rozpočtového opatření rekonstrukce kuchyně ZŠ 5. 
května, upozorňuje na těžkou volbu, kdy z avizované částky 6 mil. korun před 2 - 3 lety, dnes 
vyskočí po vysoutěžení částka 15mil. korun, upozorňuje na to, že je nutné to udělat a není 
záruka, že to příští rok bude levnější, takže tuto těžkou položku je schopen podpořit a avizuje, 
že rozpočtové opatření podpoří, tak, jak ho podpořil na finančním výboru. 
J. Kučera-má dotaz k položce EPC o co tam jde a proč to bylo přeloženo na příští rok? 
M. Laktiš-odpovídá na dotaz k EPC, že momentálně město zpracovává veřejnou zakázku, 
kterou konzultuje s firmou Seven energy, tento rok chce vykrýt přípravu zakázky. Samotná 
realizace, vybrání dodavatele na poskytnuté služby, bude probíhat v roce 2023/2024, takže 
nechce zbytečně dávat peníze na tento rok, takže suma, která tam je, tak momentálně bude 
postačovat na to, aby se vše zastřešilo. 
M. Kokinopolus-upozorňuje, že rekonstrukce kuchyně není střet zájmů, že tato kuchyň vaří 
kromě školy pro další strávníky. Informuje, že ve škole měli návštěvu firmy, která bude 
realizovat tu modernizaci, která si kuchyň prohlédla a bude schopna zahájit stavbu už příští 
týden v pondělí. Za jeho osobu firma vypadala velmi aktivně. 
J. Pavlica–sděluje, že jsou to dobré zprávy a doufá, že se vše podaří v rámci léta. 
J. Koryčanský-by se chtěl vrátit k energetickým úsporám, pořád si myslí, že je škoda, že 
vlastně žádné finanční prostředky na to teď nepočítáme. Upozorňuje, že na Vsetíně čerpají na 
to veřejné osvětlení 40 miliónů korun, informoval se na to a je na to 100% dotace a není k 
tomu zapotřebí mít peníze hotově, po zpracování, je to hned propláceno. Takže si myslí, že 
letošní rok by nám neměl utéct, že bychom toho měli maximálně využít. Máme na to lidi, 
platíme ty lidi, tak zkusme se ještě znovu na to podívat. Aspoň můžeme za 10 milionů korun 
udělat nějakou výměnu ledkových osvětlení v nějakých 2 ulicích v Rožnově. 
M. Laktiš-reaguje v zastoupení za nepřítomného p. Cieslara, který na posledním zastupitelstvu 
informoval, že město chystá výzvu, aby byla vhodná z pohledu úspory nákladů, ale zároveň z 
pohledu ledkového osvětlení. Informuje, že analýza byla zhotovena, teď pouze musíme vybrat 
vhodnou firmu, která bude optimální jak cenově, tak výkonnostně. 
J. Pavlica-sděluje, že o této výzvě na veřejné osvětlení město ví a samozřejmě o ni bude žádat. 
Musíme jen dobře zvážit, co můžeme dát do dotací a co ne. 
J. Koryčasnký-by se chtěl ještě vrátil k energetickým úsporám, neboť se dotazoval i u jiných 
starostů z obcí, kteří také zkoušeli spolupracovat v rámci EPC, nakonec to zavrhli, protože je 
pro ně výhodnější, čerpat napřímo ty dotace a obzvlášť, když jsou tak strašně vysoké a jsou 
okamžitě k mání. Navrhuje nad tím ještě pouvažovat, jestli je to výhodné pro nás nebo ne. 
PODNĚT 
J. Pavlica – sděluje, že to vše zvážíme. 
M. Laktiš-sděluje, že momentálně se musí podmínky výzvy dořešit a doladit, tak aby byly 
přijatelné. Výhodou toho je, že na začátku musíme zaplatit jen DPH a firma je pod tlakem, to 
znamená, že v rámci realizace toho dlouhého období musí firma zrealizovat všechny opatření 
na těch budovách, které jsme si vytipovali a které nám firma garantuje v té veřejné zakázce, 



  20/35 

to znamená, že celá projekční část a všechny technologie jsou na nich. My platíme 
samozřejmě desetinu, z toho v rámci nájmu, ale firma je opět pod tlakem, protože to garantuje. 
V případě, kdyby byly náklady úplně odlišné, musí firma na to zareagovat tak, že na vlastní 
náklady musí doprojektovat něco, aby se na ty hodnoty dosáhlo. V případě, že je plnit nebude, 
budeme požadovat adekvátní náhradu. Nejedná se o jednorázovou investici. P. Laktiš si 
myslím, že je to pro nás určitě výhodné. Samozřejmě respektuje, jiný názor, který byl sdělen 
na prvním střetnutí a nabízí, že rád poskytne komplexnější informace. 
 
usnesení č. 7/26/ZM/21/06/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2022 v 
rozsahu 982. tis Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1. 
 
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 
 
 
 8 - Projednání a schválení závěrečného účtu města 2021 a účetní závěrky 2021 - 
předkládají: Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva: 
Závěrečný účet – zpráva o hospodaření, rekapituluje rozpočtové hospodaření města v roce 
2021. Zpráva je zveřejněna na úřední desce zákonem stanovených min. 15 dnů, dostupná je 
také na webových stránkách města. Součástí závěrečného účtu je zpráva o přezkoumání 
hospodaření města za rok 2021, kterou provedl auditor Ing. Jiří Turoň se závěrem „Při 
přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Rozhodnutí o naložení s hospodářským 
výsledkem města za předchozí rok je v kompetenci nejvyššího orgánu organizace. Vzhledem 
k charakteru rozpočtového účetnictví města je však hospodářský výsledek pouze účetní 
veličinou. Převádí se na účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. 2) Dle zákona 
č. 128/2000 Sb. v § 84 odst. 2) písm. b) byla zastupitelstvu svěřena kompetence schválení 
účetní závěrky města. Účetní závěrka je soustava účetních výkazů, a to Rozvaha, Výkaz zisku 
a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu. Tyto 
materiály jsou zpracovány k 31. 12. 2021 a jsou přílohou tohoto podání. Originály těchto 
dokumentů jsou k nahlédnutí na finančním odboru. V souladu s výše uvedenou zákonnou 
úpravou předkládáme ZM účetní závěrku ke schválení. Shrnutí nejvýznamnějších položek : 
20202021 Daňové příjmy279 102305 864Neinvestiční dotace76 72563 340Investiční 
dotace28 8452 974Ostatní příjmy26 75629 667Celkem příjmy411 428401 845 Provozní 
výdaje294 021324 932Investiční výdaje49 06946 832Splátky úvěrů7 5927 592Celkem výdaje 
350 682379 356 Saldo hospodaření68 33830 081Stav úvěrů - zůstatek44 37736 785Stav 
financí - běžný účet169 623168 680Celkem výdaje na opravy22 10629 213Účetní odpisy26 
18026 158Stav fondu FRTI14 58820 074Stav fondu sociálního1 9772 998 tabulka v tis. Kč. 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Navrh_zaverecneho_uctu_za_rok_2021.pdf 
Příloha č. 2: Prezkum_hospodareni_audit_2021_anonym.pdf 
Příloha č. 3: Priloha_zaverecneho_uctiu_2021_vysledky_organizaci.xlsx 
Příloha č. 4: Vykaz_zisku_a_ztrat_12_2021.pdf 
Příloha č. 5: Rozvaha_12_2021.pdf 
Příloha č. 6: Priloha_12_2021.pdf 
Příloha č. 7: Prehled_o_peneznich_tocich_12_2021.pdf 
Příloha č. 8: Prehled_o_zmenach_vlastniho_kapitalu_12_2021.pdf 
Příloha č. 9: Vyrocni_zprava_za_odbor_OVA_2021_anonym.pdf 
Příloha č. 10: Rozbory_hospodareni_2021_12.XLSX 
Příloha č. 11: Inventarizacni_zprava_2021_anonym.pdf 
Příloha č. 12: FIN2_12_2021_12.pdf 
Příloha č. 13: VHC_2021_zaverecny_rozbor.xlsx 
__________________________________________________________________________ 
Diskuze: 
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J. Pavlica–děkuje p. Hrnčárkovi za manažerské shrnutí, chtěl by zdůraznit pár čísel, které ho 
osobně zaujaly a to je saldo hospodaření +30 milionů korun, stav úvěru ke konci roku je 37 
milionů korun, což bylo často diskutované téma, další řádek je stav běžného účtu, kde máme 
167 milionů korun, takže mnohonásobně víc, než byly závazky. 
R. Holiš-by chtěl sdělit pár slov, než dá slovo kolegovi z finančního výboru. Děkuje p. 
Hrnčárkovi a ekonomickému odboru za přednesená čísla, podle toho je město v dobré kondici 
a je rád, že i tento rok, kdy předal starostování s kladným saldem, můžeme být v klidu a počítat 
s tím, že město teď není na tom tak, že by krvácelo, jak se nám někteří ještě v únoru snažili 
vysvětlit. Je rád, že město Rožnov taky přistoupilo k zveřejňování výše zadlužení, protože tím 
se rozplynuly všechny avizované obavy. 
R. Mácha-informuje, že to co prezentoval pan Hrnčárek, bylo prezentováno rovněž na 
zasedání finančního výboru, který zasedal 15. 6.2022. Kde byl probrán závěrečný účet, účetní 
uzávěrka, dále se výbor věnoval i závěrečným účtům hospodaření městských, příspěvkových 
a obchodních společností. Dále projednali zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města 
zpracovanou oprávněným auditorem p. Turoněm. Finanční výbor, bere tyto věci na vědomí a 
doporučuje předložit závěrečný účet a zprávu auditora. Odkazuje se na diskuze k tématu o 
hospodaření komerční organizace městské lesy a hledisku volných zdrojů ve výši 62 miliónů 
na účtu. Upozorňuje, že prostředky se znehodnocují měsíčně velmi rychle za rok o 15%, 
možná 17%. Navrhuje se na to podívat trošičku hlouběji a odborněji. Upozorňuje, na fakt, že 
společnost má teď nově zvolenou dozorčí radu a je třeba zaujat k tomu stanovisko a co 
nejefektivněji tyto prostředky využít. Samozřejmě za předpokladu, že tyto prostředky z pohledu 
organizace jsou přednostně určeny na zcela konkrétní věci. 
M. Drápal-předpokládá, že pokud bylo přítomno pouze 5 členů z 11, takže finanční výbor nebyl 
usnášeníschopný čili finanční výbor nemůže doporučovat, maximálně můžou přítomní členové 
finančního výboru doporučit. Takže tady by to chtěl korigovat, když to nebylo uvedeno správně 
v zápise z finančního výboru, aby to bylo správně uvedeno v zápise ze zastupitelstva. Dále 
reaguje na R. Holiše, respektive na to, co říkal, že město nemůže být zadluženo, pokud se 
nestaví. 
D. Drápala-odkazuje na diskuzi, která proběhla v důsledku kůrovcové kalamity, kde se hovořilo 
o tom, že by ty peníze, které si městské lesy vydělají, měly zůstat jim. Zásah do krajiny, který 
způsobil kůrovec, je u nás opravdu markantní. Že by neměli investovat tolik do nové výsadby, 
ale i do řady opatření, které souvisejí s trochu jiným přístupem k péči o vlastní kulturní krajinu. 
Dále si myslím, že ve chvíli, kdy lesy budou investovat desítky milionů do sebe, tak se nám to 
zúročí a dále i našim dětem, vnukům a této krajině, která je kolem nás. Dokázali, že jsou 
prospěšný průmysl v době nejhlubší ekonomické zátěže, kdy pomohli 1 až 2 miliony v době 
před 10, 12 lety a tyto částky, tehdy pomohly výrazně městu. Přimlouvá se za to, co pan 
starosta naznačil a bude rád, když se k tomu bude přikládat expertní stanovisko jejich dozorčí 
rady. 
J. Pavlica–informuje, že peníze tam určitě teď po nějakou dobu zůstanou, protože si myslím, 
že dokud není jmenován jednatel, který vzejde z výběrového řízení a který tam bude tu 
společnost spravovat trvale, tak se tady na to téma bavit nebudeme. Otázka inflace je hlavní 
téma, proč jsme tuto debatu otevřeli, ale je potřeba najít nějakou rovnováhu mezi tím, co říkáte, 
že ty lesy ty peníze potřebují a mezitím, co opravdu se tam dá spotřebovat. Odpověď 
nenajdeme, dokud nebudeme mít nového stálého jednatele 
J. Koryčanský-odkazuje na minulé diskuze, že pokud bude potřeba peníze na kulturní centrum, 
aby se prodala část lesů, že ty lesy nám nic moc peněz nenesou. Teď se ukazuje kolik jsou 
lesy za pár let schopné udělat zisku - 60 milionů na účtu městských lesů. A to je to, jak jsme 
říkali, lesy v žádném případě neprodávat, je to zlato budoucích generací. Tady bylo řečeno 
pára nad hrncem. Říkali, že město se zadlužuje a že budeme nejzadluženější město s tímto 
volebním obdobím, které končí. Na této radnici se budou radovat, protože díky zpoždění 
výstavby kulturního centra i knihovny, které se plánovalo 7 let. Prostředky z těch dluhů a 
půjček, které máme předschválené, se nebudou čerpat v tomto roce, ale až v budoucím 
období. Proto je důležité si říct, že předschválený rozpočet se dnes momentálně nečerpá. 
Vodovod na horních pasekách, který budeme splácet. Tak to prostě je, říkejme si pravdu. To 
je ta pára nad tím hrncem, že jsme někdy něco říkali, ale my si pořád za tím stojíme, p. Holiši. 
Můžete říkat, my odcházíme ze 40 miliony korun a v pokladně 160 milionů korun. Za to vás 
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nemůžu chválit, protože těch 160 milionů korun jsme mohli proinvestovat s mnohých dotací 
jako jiná města. Je tam 160 milionů korun, ale to nám už teďka inflace sežrala možná 20 
miliónů korun. Tak to prostě je. Nekoupíme si za to, co by jsme si koupili před 2 roky. Tak to 
prostě jsou a budu si za tím stát. 
J. Kučera-chtěl poděkovat za precizní materiál M. Hrnčárkovi i za řízení financí města v 
posledních letech z jeho strany, protože město se dostalo do téhle kondice. Je příjemné, když 
v červnu 2022 vidíme, že jsme měli 160 mil. korun zůstatku z toho přes 100 mil. korun je 
poctivě našetřená částka na kulturní infrastrukturu, které se tam systémově ukládá už přes 10 
let a potom 30 mil. korun, které radnice nebyla schopna utratit, protože nestihla zrealizovat 
projekty. Nevím, jestli to považovat za úspěch dneška a rozhodně jsem přesvědčen, že pokud 
tu bude sedět nové zastupitelstvo, do příštího roku, tak ta čísla, která dostane od této koalice 
budou výrazně méně pozitivní, bude tam mnohem menší zůstatek a ta míra zadlužení nebude 
v desítkách milionů, ale ve stovkách. Materiály jsou přesně a precizně nachystané. Myslí si, 
že vidíme jasně do města i příspěvkových organizací jak hospodaří a to je dobře a za to děkuje. 
M. Blinková-si myslí, že ekonomický odbor je veden velmi profesionálně, erudovaně p. 
Hrnčárek reaguje na požadavky vždycky velmi brzy a velmi precizně. Ten materiál, který 
zpracovává již několik let auditor je pro nás pozitivní, protože neshledává žádné pochybení, 
což je samozřejmě dobře. Připojuje se k názoru p. Kučery, že čísla v příštím roce budou 
skutečně úplně jiná, protože ta situace, ve které jsme dnes, bude diametrálně odlišná. Je ráda, 
že do dozorčí rady městských lesů se dostali lidé, kteří skutečně lesům a hospodaření v nich 
rozumí a kteří jsou s lesy celoživotně spjati. Domnívá se, že město se i nadále bude moci 
pyšnit těmito vlastními lesy. Myslí si také, že p. Polášek měl velmi dobře nastavené své priority, 
nestaral se jen o těžbu o opravy cest, ale věnoval se i velmi záslužné činnosti a předávání 
zkušeností, edukaci, práci s dětmi a mládeží. A věří, že nově jmenovaný jednatel v tom na něj 
naváže a aby si byl vědom toho, jakou hodnotu mu město vkládá. 
M. Drápal-se dotazuje, na skutečnost, že v minulém roce se vedla diskuze, jestli to má smysl, 
dělat v září prezentace městských společností, kde se prezentuje činnost za minulý rok a 
výhledy, tady na zastupitelstvu, jak bylo zvykem. Upozorňuje, že v září už je na tohle pozdě, 
protože mají další rok skoro za sebou. Navrhuje, to dělat někdy květen-červen. Chápe, že v 
květnu provádí hodnocení rada, ale myslí si, že by to mohlo být na programu zastupitelstva v 
červnu. Tímto se dotazuje, jestli se to letos uskuteční, nebo se to opět posune do dalšího roku. 
J. Pavlica-nechce teď nic slibovat, že to bude v září. Ta situace s jednateli je teď taková jaká 
je a v městských lesích máme teď dočasného jednatele, dokud nebude výběrové řízení. Na 
krytém bazéně a u komerčních domů, byli jednatelé, teď hodně zaměstnaní tou přeměnou. 
Sděluje, že se to zváží a bereme to jako PODNĚT. 
M. Drápal-si myslím, že v září dělat zprávu za minulý rok už opravdu nemá smysl. 
J. Pavlica–navrhuje, že by mohli informovat o aktivitách co dělají. 
P. Jelínek–si nechci hrát na nějakého velkého odborníka na hospodaření městských lesů, ale 
chce využít znalosti, které si pamatuji z jednání, ještě když byl členem rady, že tam p. Polášek 
říkal, že je něco jiného, když se těží podle toho těžebního plánu a prodává kalamitní dřevo, 
které se v podstatě rozprodává velice rychle a v tu chvíli generuje i větší zisky. V okamžiku, 
kdy jsou tam nějaké peníze, tak by byl velmi opatrný na rozpouštění této rezervy. Sděluje, že 
to bude chvíli trvat, než se v tom mladém lese obnoví těžba. 
K. Kosová–by chtěla uvést na pravou míru, že ta diskuze nebyla o tom, že se z městských 
lesů vyvedou peníze, které se tam nevrátí, byla spíš o tom, jestli nedává smysl je použít, než 
je sežere inflace a potom je těm městským vlasům nějakým způsobem vracet. Zatím to byla 
úvaha a ty diskuze byly přerušeny úmrtím jednatele. Chtěla by shrnout, že do společnosti 
městské lesy, byl jmenován dočasně, uvádí v uvozovkách, protože něco takového zákon 
nezná. Je dohodnuto, že se připraví výběrové řízení a tam, pokud bude vybrán jednatel, tak 
by ten stávající byl odvolán, což může rada učinit, bez jakéhokoliv důvodu, nebo procesu. 
Výběrové řízení bude probíhat až na podzim. 
__________________________________________________________________________ 
 
usnesení č. 8/26/ZM/21/06/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a souhlasí s celoročním 
hospodařením města za rok 2021, a to bez výhrad, a schvaluje závěrečný účet a účetní 
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závěrku města Rožnov pod Radhoštěm sestavenou k 31. 12. 2021, dle důvodové zprávy a 
předložených příloh. 
 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (M. Blinková) 
 
 
9 - Projednání závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2021 - 
předkládají: Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva: 
Závěrečný účet (zpráva o hospodaření) rekapituluje rozpočtové hospodaření Sdružení obcí 
Mikroregionu Vsetínsko (dále jen „sdružení“) v roce 2021. Zpráva byla zveřejněna na úředních 
deskách jednotlivých členských obcí.Valná hromada sdružení projednala dne 26.5.2021 
závěrečný účet včetně zprávy o přezkumu hospodaření sdružení a vyjádřila souhlas s jeho 
celoročním hospodařením, a to bez výhrad.Zákonnou podmínkou schvalovacího procesu je i 
následné předložení závěrečného účtu v zastupitelstvech jednotlivých členských obcí dle § 39 
odst. 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů.„Závěrečný účet svazku obcí se předkládá zastupitelstvům členských 
obcí, a to neprodleně po jeho schválení v orgánu svazku obcí“Prostřednictví Sdružení obcí 
Mikroregionu Vsetínsko se město Rožnov p. R podílelo na odkanalizování regionu v projektu 
ČRB I a ČŘB II.Splátky projektu ČRB I jsou již doplaceny a ručení města za část úvěru 
skončilo.Splátky projektu ČRB II jsou naplánovány do konce roku 2023, přičemž město ročně 
splácí 3,2 mil Kč. Předkládáme tedy závěrečný účet sdružení k projednání. 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Zaverecny_ucet_SOMV_za_rok_2021_schvaleny_anonym.pdf 
Příloha č. 2: 
Zprava_c._388_2021_EKO_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_SOMV_za_rok_2021.p
df 
Příloha č. 3: 
Zprava_RK_SOMV_o_vysledku_kontroly_hospodareni_SOMV_za_rok_2021_anonym.pdf 
  
__________________________________________________________________________ 
Diskuze: 
M. Blinková - odchod 17:51 
__________________________________________________________________________ 
 
usnesení č. 9/26/ZM/21/06/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a bere na vědomí předložený 
závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, Vsetín, IČO 
70238880 za rok 2021 a zprávu č. 388/2021/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření 
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2021, která tvoří přílohu závěrečného účtu. 
 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (M. Blinková) 
 
 
E) Odbor školství a kultury 
 11 - Individuální dotace 2022 II. kolo - předkládají: Mgr. Kristýna Kosová, Mgr. Lucie 
Vančurová   
Důvodová zpráva: 
V souladu s časovým harmonogramem individuálních dotací pro rok 2022 a s čl. VIII Zásad 
pro poskytování dotací z rozpočtu města schválených Zastupitelstvem města Rožnov pod 
Radhoštěm dne 12.11.2020 usnesením č. 8/13/ZM/12/11/2020 (dále jen Dotační zásady) byly 
podány v rámci druhého kola dvě žádosti o individuální dotaci z rozpočtu města, jejichž 
požadavek převyšuje částku 50 000 Kč. Jedná se o následující žádosti:id. 
č.subjektnázevcelkové náklady požadavek doporučení RM pro ZM2.Klub seniorů Rožnov p. 
R.Mimořádný příspěvek na zvýšenou cenu energií -114000/ 91200/ 91200.Rada 
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seniorůdoporučuje projekt podpořit v požadované částce 5.ASIA GYM SPORT z. s.SPIRIT OF 
BUDO - VI. 549 900/ 120 000/ 20 000 sportovní komisedoporučuje projekt podpořit nižší 
částkouPosuzování a hodnocení žádostí o poskytnutí individuální dotace přesahující částku 
50 000 Kč v souladu s Dotačními zásadami posuzuje a hodnotí rada města a to na základě 
podkladů a účelu určeném žadatelem v žádosti, doporučení komisí a podle dotačních zásad. 
Dne 10. 6. 2022 rada města projednala výše uvedené žádosti a přijala k ní následující 
doporučení pro zastupitelstvo města usnesení č. 2426/133/RM/10/06/2022Rada města 
Rožnov pod Radhoštěm doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci spolku 
Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, IČ 49562878 ve výši 91 200 Kč na projekt Mimořádný příspěvek na zvýšenou 
cenu energií dle důvodové zprávy, předložených příloh a úprav projednaných na jednání rady 
města. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit žádost o 
poskytnutí této individuální dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Rožnov pod 
Radhoštěm.usnesení č. 2427/133/RM/10/06/2022Rada města Rožnov pod Radhoštěm 
doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci spolku ASIA-GYM-SPORT z. 
s. se sídlem Žerotínská 2652, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 26663660 ve výši 20 000 
Kč na projekt SPIRIT OF BUDO - VI. dle důvodové zprávy, předložených příloh a úprav 
projednaných na jednání rady města. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod 
Radhoštěm předložit žádost o poskytnutí této individuální dotace k projednání a rozhodnutí 
Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm. 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1: IND_II_2.pdf 
Příloha č. 2: IND_II_5.pdf 
Příloha č. 3: ZASADY_PRILOHA_3_smlouva_IND_2021.pdf 
  
__________________________________________________________________________ 
Diskuze: 
J. Kučera-je pro, podpořit žádost, tak jak je předložená a doporučena i radou. Chtěl by doplnit, 
že tady každoročně klub seniorů žádá o podporu seniorského centra v našich prostorech a 
doba se změnila, rostou ceny energií a pokud se na to podíváme v kontextu například sportu, 
kde mladí sportovci mají tyto prostory k dispozici a nemusí o ně žádat a využívají je. Tak senior 
centrum nevyužívá pouze klub seniorů, ale využívají to další 2 organizace, což je Svaz 
rožnovských žen a Svaz tělesně postižených. Tyto 3 organizace velmi dobře působí právě při 
využívání těchto prostor, ale není tam ekonomická síla ze strany těch 2 menších organizací 
na té spoluúčasti. Myslí si, že v rámci zachování rovného přístupu, podobně jako u mladých 
sportovců, bychom tento spolek měli podpořit tím, že nebude muset každoročně žádat o tuto 
dotaci a že ji podpoříme ze 100%. 
K.Kosová-informuje, že návrh, který přišel včera večer v rychlosti konzultovala, je potřeba to 
nastavit, tak ať tady není poškozená nějaká další strana, abychom v září předložili analýzu 
toho, jak lze celou situaci řešit. Návrhová komise dostala návrh upraveného doprovodného 
usnesení, ve kterém bychom zadali městskému úřadu úkol připravit analýzu možností 
dlouhodobé podpory seniorského centra, čímž se rozumí i zjednodušení administrativy a 
následně to půjde k projednání na zastupitelstvu v září tohoto roku. 
J,Melcher-jeho připomínka nesměřuje přímo k tématu seniorů. Chtěl by přednést jen jednu 
věc, kterou město kdysi zvažovalo, že budova č. 1000 na ul. 1 máje má větší potenciál, což je 
její poloha, podle jeho názoru se možná v příštích letech může změnit. To by se mohlo změnit 
v rámci spojení této budovy s některou úspěšnou firmou. 
__________________________________________________________________________ 
 
 
usnesení č. 11/26/ZM/21/06/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace 
zapsanému spolku Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm, z. s., 1. máje 1 000, 756 61 Rožnov 
pod Radhoštěm, IČ 49562878 ve výši 91 200 Kč na projekt Mimořádný příspěvek na zvýšenou 
cenu energií dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1 a ukládá odboru školství a kultury 
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připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání 
zastupitelstva města usnesením č. 8/13/ZM/12/11/2020 dne 12.11.2020 s příjemcem 
individuální dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a kultury MěÚ k podpisu této 
smlouvy. 
 
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 4 (M. Blinková, P. Jelínek, J. 
Koryčanský, Z. Němeček) 
 
usnesení č. 12/26/ZM/21/06/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace 
zapsanému spolku ASIA-GYM-SPORT z. s., Žerotínská 2652, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, IČ 26663660 ve výši 20 000 Kč na projekt SPIRIT OF BUDO - VI. dle důvodové 
zprávy a předložené přílohy č. 2 a ukládá odboru školství a kultury připravit smlouvu o 
poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města 
usnesením č. 8/13/ZM/12/11/2020 dne 12.11.2020 s příjemcem individuální dotace a pověřuje 
vedoucího odboru školství a kultury MěÚ k podpisu této smlouvy. 
 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 3 (M. Blinková, J. Koryčanský, Z. 
Němeček) 
 
usnesení č. 13/26/ZM/21/06/2022 
doplňující usnesení Kristýna Kosová: Zastupitelstvo města potvrzuje zájem dlouhodobě 
podporovat provoz Seniorského centra v budově 1. máje 1000 v Rožnově pod Radhoštěm. 
Zastupitelstvo ukládá městskému úřadu úkol připravit analýzu možností dlouhodobé podpory 
Seniorského centra, čímž se rozumí i zjednodušení administrativy, pro jednání zastupitelstva 
v září 2022. 
 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (M. Blinková, J. Koryčanský) 
 
 
F) Odbor strategického rozvoje a projektů 
12 - Schválení realizace malého přeshraničního projektu s názvem - Revitalizácia 
náučného chodníka v RpR - předkládají: Ing. Michal Laktiš, Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva: 
Jedním z úkolů místní samosprávy je dbát o svůj územní rozvoj ve spolupráci s okolními 
obcemi resp. přeshraničními obcemi (partnery). Město Rožnov pod Radhoštěm (vedoucí 
partner - VP) se v rámci přeshraniční spolupráce rozhodlo v rámci malého projektu oslovit jako 
partnera projektu Kysucké Nové Mesto (hlavní přeshraniční partner - HCP), které souhlasilo 
se vzájemnou spoluprací v rámci projektu. 
 
Región Bílé Karpaty (RBK) – jako Správce – vedoucí partner FMP INTERREG V-A SR - ČR, 
vydal dne 10. 01. 2022 výzvu na předkládání neinvestičních mikroprojektů v rámci prioritní osy 
2. Kvalitní životní prostředí, Investiční priorita: 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj 
přírodního a kulturního dědictví (6c) Specifický cíl: 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a 
přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. Max. výše 
způsobilých výdajů z EFRR na jeden projekt byla stanovena pro investiční oblast ve výzvě na 
30 000 €. Spoluúčast žadatele z ČR (Město Rožnov pod Radhoštěm) bude min. 15%. 
V rámci předmětné výzvy a podporované oblasti proběhly s přeshraničním partnerem - Město 
Kysucké Nové Mesto pracovní setkání, na kterých se určila oblast spolupráce. V rámci 
přeshraniční spolupráce při předmětném projektu se partneři zaměří na oblast zvýšení 
atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního 
regionu. Realizací malého projektu dojde k: revitalizaci naučného chodníku (15 ks info tabulí 
včetně nosného systému), pořízení mobiliráře (6 x lehátka, 4 x podnožky), multifunkčního 
modulárního systému (2 kostek) včetně doplňků (stínící střecha z lamel, dřevěná podlaha, 
boční lamelová stěna, boční pevná zástěna - tabule, boční horolezecká stěna s 30 úchyty, 
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paravan s držákem). V rámci projektu se zorganizují 2 společné aktivity (1 x na území HCP a 
1 x na území VP). Termín realizace MP - 05/2022 - 03/2023 (11 měsíců). 
Realizací MP se vytvoří možnosti pro aktivní trávení volného času a poznávání přírodního a 
kulturního dědictví partnerů s pozitivním dopadem na rozvoj přeshraničního území = rozvoj 
CR. Aktivitami MP bude kladen důraz na vzájemnou synergii, interakci, kooperaci mezi 
partnery a oběma územími. Realizace MP je plně v souladu s lokálními strategiemi (VP = 
SPRM RpR do roku 2030 včetně Akčního plánu 2022 – 2025, Segmentových koncepcí RpR 
(zejména pro oblast CR). 
Tím se dosáhne pozitivní dopad na sociální rozvoj a cílové skupiny přeshraničního regionu. 
Naplánované aktivity přispějí k interakci na obou stranách přeshraničního území. 
Rada města Rožnov pod Radhoštěm vzala dne 28. 01. 2022 na vědomí informaci o možnosti 
získání dotace na oprávněné aktivity v rámci Operačního programu INTERREG V-A SR – ČR 
– FOND MIKROPROJEKTOV (MP) dle důvodové zprávy a uložila Odboru strategického 
rozvoje a projektů úkol připravit a podat žádost o poskytnutí NFP (nenávratný finanční 
příspěvek) v rámci předmětného Operačního programu INTERREG V-A SR – ČR – FOND 
MIKROPROJEKTOV v souladu s platnou výzvou a jejími podmínkami (administrativními a 
finančními) = usnesení č. 2139/117/RM/28/01/2022. 
Na základě výše uvedeného, OSRaP zpracoval a předložil ŽoFP pro projekt s názvem 
„Revitalizácia naučného chodníka v Rožnove pod Radhoštěm“ včetně všech relevantních 
příloh, které požadovala výzva v rámci uvedeného operačního programu. Projekt byl podán 
dne 18. 02. 2022 prostřednictvím České pošty na Region Bíle Karpaty. Dne 07. 03. 2022 byla 
žadateli doručena formou e-mailové zprávy výzva k doplnění předmětného projektu. V stanové 
14 denní lhůtě žadatel doplnil resp. upřesnil vyžádané body resp. otázky. Dne 24. 03. 2022 
bylo prostřednictvím e-mailu doručeno oznámení, že byl projekt postoupen do závěrečné fáze 
odborného hodnocení a po splnění min. bodovacích kritérií bude předložen Regionálnímu 
výboru, kde se rozhodne o schválení resp. neschválení předmětného projektu. 
Jednání 9. Regionálního výboru proběhlo 27. 04. 2022. O výsledcích byl žadatel (Město 
Rožnov pod Radhoštěm) informován e-mailem dne 19. 05. 2022. Výsledky byly zveřejněny 
také na webu RBK. Malý projekt byl schválen bez finančních korekcí, tzn. v plné výši, v jaké 
byl žádán.Celkový rozpočet malého projektu (způsobilé výdaje) = 35 229,50 € 
Spolufinancování z EFRR (85 % z celk. způs. výdajů) = 29 945,07 € 
Vlastní zdroje spolufinancování (15 % z celk. způs. výdajů) = 5 284,43 € 
Termín realizace malého projektu = 05/2022 - 03/2023 
Celkový počet měsíců realizace malého projektu = 11Rada města Rožnov pod Radhoštěm na 
svém zasedání projednala a vzala na vědomí informaci o schválení dotace ze strany Regionu 
Bílé Karpaty pro realizaci malého projektu s názvem Revitalizácia náučného chodníka v 
Rožnove pod Radhoštěm, kód malého projetu CZ/FMP/6c/11/122 v rámci Operačního 
programu INTERREG V-A SR – ČR – FOND MIKROPROJEKTOV (MP) dle důvodové zprávy 
a doporučuje ZM schválit realizaci a financování předmětného MP = usnesení č. 
2436/133/RM/10/06/2022.Součástí projednávaného bodu je i Smlouva o poskytnutí NFP a její 
přílohy (všeobecné smluvní podmínky, žádost a rozpočet). Smlouva o poskytnutí NFP byla 
zkontrolována a odsouhlasena právníkem města.Na základě výše uvedeného, žádá OSRaP 
ZM o schválení realizace a financování malého projektu, které v předdefinovaném znění 
vyžaduje poskytovatel dotace - Region Bílé Karpaty. 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1: 078_6c_11_122_Smlouva_RpR_KOREKCIA_SIGN.pdf 
Příloha č. 2: Priloha_c._1_VSP_k_ZoNFP_CZ_1.5.pdf 
Příloha č. 3: 122c_zadost_Roznov_pR.pdf 
Příloha č. 4: 122c_rozpocet_Roznov_pR.pdf 
  
__________________________________________________________________________ 
Diskuze: 
R. Holiš-má krátkou poznámku v této komisi, která to schvalovala, kdy získal informace od 
zástupce z kraje, že to nebylo jednoduché, probíhala tam spousta debat. Tím pádem je rád, 
že to město Rožnov obhájilo, neboť se tam jedná o 750 tisíc korun. Dále by chtěl apelovat na 
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všechny organizace ve městě, aby se dívaly na všechny vypisované projekty kraje. Spousta 
je jich nevyužitých a zároveň kraj nabízí, ještě pomoc při jednání s mezinárodními nebo 
nadregionálními projekty. Vybízí město a spolky, aby byly aktivní a přicházeli opravdu se všemi 
projekty, protože se dá najít cesta, jak je podpořit a tím odlehčit rozpočtu města. 
D. Drápala–avizuje, že se zdržuje hlasování, neboť v komisi je jeho autorský dozor. 
__________________________________________________________________________ 
 
usnesení č. 14/26/ZM/21/06/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm po projednání:schvaluje za účelem realizace 
malého projektu s názvem "Revitalizácia náučného chodníka v Rožnove pod Radhoštěm", 
žadatel - Rožnov pod Radhoštěm, číslo výzvy - 11/FMP/6c/I, N, zajištění finančních prostředků 
na předfinancování a spolufinancování realizovaného malého projektu ve výši rozdílu 
celkových výdajů malého projektu a poskytnutého nenávratného finančního příspěvku (NFP) 
v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci s vyčleněnou celkovou částkou 35 229,50 
EUR,schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku ve znění 
uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu vč. jejích předložených příloh. 
 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (D. Drápala), Nehlasovalo: 1 (M. Blinková) 
 
 
G) Odbor správy majetku 
13 - Projednání a schválení směnné smlouvy č. 142/2022/OSM mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm a soukromým vlastníkem K.Z. a kupní smlouvy č. 143/2022/OSM na prodej 
části městského pozemku do vlastnictví soukromých vlastníků (SJM Z+E.M.), vše v k. 
ú. Rožnov pod Radhoštěm (lokalita nad Sokolovnou). - předkládají: Mgr. Kristýna 
Kosová, Ing. Michaela Hanzl   
Důvodová zpráva: 
Majetkoprávní oddělení odboru správy majetku obdrželo od paní xxxxxxKxxxxxxx Zxxxxxx dne 
19.04.2021 „Žádost o prodej či směnu části pozemku ve vlastnictví Města Rožnov pod 
Radhoštěm či udělení souhlasu se zhodnocením pozemku ve vlastnictví města na náklady 
stavebníka“ uvedenou v přílohách č. 3 a 4 projednávaného bodu. Paní xxxxxxKxxxxxxx 
Zxxxxxx je vlastníkem pozemků p. č. 819/1 a p. č. 819/26 v lokalitě Kramolišov (Nad 
Sokolovnou) v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, na kterých zahájila v roce 2021 výstavbu 
rodinného domu (viz. příloha č. 6). Tyto pozemky sousedí mimo jiné s pozemkem p. č. 819/7 
(druh pozemku trvalý travní porost) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, viz. snímek 
katastrální mapy s původními hranicemi pozemků (příloha č. 7 projednávaného bodu) před 
rozdělením geometrickým plánem. 
Na základě doplnění žádosti xxxxxxZxxxxxx e-mailem z 3.5.2021 zaslaným jejím otcem 
xxxxxxPxxxxx Zxxxxx (příloha č. 5 projednávaného bodu) o další pozemky navrhované ke 
směně, po projednání v koordinační skupině dne 27.4.2021 (bod č. 9) a dne 21.9.2021 (bod 
č. 16) a po projednání v Radě města dne 14.5.2021 (bod č. 15/88 - nehlasováno) a také na 
základě doporučení komise životního prostředí ze dne 25.08.2021 (bod č. 2 zápisu) schválila 
Rada města dne 1.10.2021 usnesení č. 1961/102/RM/01/10/2021, kterým uložila městskému 
úřadu úkol připravit vyhlášení záměru na prodej městského pozemku p. č. 819/7 a koupi 
pozemků p. č. 2354/4 (příloha č. 14 a č. 15 projednávaného bodu), p. č. 818 (příloha č. 7 
projednávaného bodu) a p. č. 2018/3 (příloha č. 16, č. 17 a č. 18 projednávaného bodu) nyní 
již vše ve vlastnictví xxxxxxKxxxxxxx Zxxxxxx a k.ú. Rožnov p.R. 
 
V době přípravy podkladů pro splnění úkolu zadaného Radou města usnesením č. 
1961/102/RM/01/10/2021, tj. zadání vypracování znaleckého posudku na převáděné 
pozemky, obdrželo majetkoprávní oddělení odboru správy majetku žádost p. Zxxxxx Mxxxxx 
ze dne 21.1.2022, upřesněnou žádostí ze dne 31.1.2022 (příloha č. 8 a č. 9 projednávaného 
bodu) o prodej, případně směnu části městského pozemku p. č. 819/7 za část pozemku p. č. 
819/15 ve vlastnictví p. Mxxxxx. 
Na základě této žádosti bylo majetkoprávním oddělením svoláno na 3.2.2022 jednání za účasti 
xxxxxxPxxxx Zxxxx (zastupujícího xxxxxxKxxxxxxx Zxxxxxxx), Zxxxxx Mxxxxx, Ing. Lenky 
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Pavelkové - tajemnice MěÚ, Ing. Dalibora Kubiše - správce majetkoprávních podkladů. Na 
jednání bylo dohodnuto, že xxxxxxZxxxx a pan Mxxxx po vzájemné dohodě zašlou na 
majetkoprávní oddělení návrh na rozdělení městského pozemku p. č. 819/7, pozemku p. č. 
818 ve vlastnictví xxxxxxZxxxxxx a pozemku p. č. 819/15 ve vlastnictví pana Mxxxxx k 
následnému jednání o převodu nově oddělených pozemků (příloha č. 7 a č. 19 
projednávaného bodu). 
Dne 9.2.2022 zaslal xxxxxxZxxxx e-mailem situační snímek s návrhem na rozdělení a převod 
pozemků p. č. 819/7, p. č. 818 a p. č. 819/15 v lokalitě nad Sokolovnou (příloha č. 10 
projednávaného bodu). 
Koordinační skupina projednala dne 15.2.2022 (bod č.4) xxxxxxZxxxxx zaslaný nový návrh na 
rozdělení městského pozemku p. č. 819/7 a převod dalších pozemků p. č. 818 a p. č. 819/15 
v lokalitě nad Sokolovnou a vzhledem k předchozím výše uvedeným projednáním této 
záležitosti souhlasila s předloženým návrhem, ale doporučila nechat vyhotovit nový znalecký 
posudek na převáděné pozemky v lokalitě nad Sokolovnou. 
Z důvodu změny v záležitosti převodu městského pozemku p. č. 819/7 majetkoprávní oddělení 
informovalo Radu města dne 27.5.2022 při projednání bodu č. 7 na jejím 131 jednání, že úkol 
stanovený usnesením č. 1961/102/RM/01/10/2021 nelze v uvedeném znění dokončit a bude 
realizován dle nově dodaných podkladů. 
 
Po zaměření skutečného stavu částí převáděných pozemků geodetem Ing. Josefem Kubáněm 
– geodetické práce, Horní Bečva 865, 756 57 Horní Bečva, IČO: 67303200 byl dne 19.5.2022 
vypracován geometrický plán č. 6965-135/2022, kterým byly rozděleny pozemky p. č. 819/7, 
p. č. 818, p. č. 819/15 a p. č. 819/44 (příloha č. 11 projednávaného bodu) v lokalitě nad 
Sokolovnou. Zápis geometrického plánu do katastru nemovitostí byl proveden dne 7.6.2022, 
viz. snímky katastrální mapy z aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí (příloha č. 21 a č. 
22 projednávaného bodu). 
 
Dále byl Ing. Martou Bílkovou, IČO: 73081086, znalcem pro základní obor ekonomika (odvětví 
ceny a odhady, se zvláštní specializací pro odhady nemovitostí) a základní obor stavebnictví 
(stavby obytné a průmyslové) vyhotoven znalecký posudek č. 792-19/22 ze dne 16.5.2022 
(příloha č. 12 projednávaného bodu). V příloze č. 20 projednávaného bodu je situační snímek 
z JDTM-ZK zobrazující průběh sítí nad a v oceňovaných pozemcích. 
Tímto znaleckým posudkem byla stanovena cena v místě a čase obvyklá (tržní) pro účely 
převodu pozemků oddělených geometrickým plánem č. 6965-135/2022, který byl den 7.6.2022 
zapsán do katastru nemovitostí: 
- nově oddělený pozemek p. č. 819/49 - 200 Kč/m2 (737 m2 x 200 Kč = 147400 Kč)  
- nově oddělený pozemek p. č. 819/52 - 200 Kč/m2 ( 2 m2 x 200 Kč = 400 Kč) 
- nově oddělený pozemek p. č. 819/50 - 200 Kč/m2 (159 m2 x 200 Kč = 31800 Kč) 
- nově oddělený pozemek p. č. 818/2 - 30 Kč/m2 (301 m2 x 30 Kč = 9030 Kč) 
- nově oddělený pozemek p. č. 819/51 - 30 Kč/m2 (118 m2 x 30 Kč = 3540 Kč) 
 
Znaleckým posudkem č. 3/4336/2022 ze dne 24.1.2022 (příloha č. 13 projednávaného bodu) 
byla Ing. Janou Mikušovou, znalcem v oboru Ekonomika, odvětví ceny a odhad nemovitostí 
stanovena mimo jiné cena v místě a čase obvyklá (tržní) pro účely převodu těchto pozemků: 
- pozemek p. č. 2018/3 - 420 Kč/m2 (188 m2 x 420 Kč = 78960 Kč) 
- pozemek p.č. 2354/4 - 360 Kč/m2 (249 m2 x 360 Kč = 89640 Kč) 
 
Náklady za vypracování geometrického plánu č. 6965-135/2022 ve výši 11.500,- Kč, 
znaleckého posudku č. 792-19/22 ve výši 10.890,- Kč a znaleckého posudku č. 3/4336/2022 
ve výši 4.500,- Kč budou uhrazeny rovným dílem dle budoucího vlastníka převáděného 
pozemku: 
- náklady na geometrický plán (GP) č. 6965-135/2022 uhradí xxxxxxKxxxxxxx Zxxxxxx, 
manželé Mxxxxxxx a město Rožnov p.R. každý jednu třetinu (1/3) - tj. 3833 Kč.  
- náklady na znalecký posudek (ZP) č. 792-19/22 uhradí xxxxxxKxxxxxxx Zxxxxxx, manželé 
Mxxxxxxx a město Rožnov p.R. každý jednu třetinu (1/3) - tj. 3630 Kč. 
- náklady na znalecký posudek (ZP) č. 3/4336/2022 uhradí xxxxxxKxxxxxxx Zxxxxxx a město 
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Rožnov p.R. každý jednu polovinu (1/2) - tj. 2250 Kč.Tzn. že xxxxxxZxxxxxx uhradí městu 
náklady za GP č. 6965-135/2022, ZP č. 792-19/22 a ZP č. 3/4336/2022 ve výši 9713 Kč a 
manželé Mxxxxxxx uhradí náklady za GP č. 6965-135/2022 a ZP č. 792-19/22 ve výši 7463 
Kč. 
Správní poplatek za návrh na zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí žadatelé 
o převod městských pozemků. 
 
Na základě žádosti žadatelů, výše uvedeného a podkladů v přílohách projednávaného bodu 
byly Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne 27.5.2022 schváleny tyto záměry:A/ 
usnesením č. 2398/131/RM/27/05/2022 byl schválen záměr na směnu pozemků, jenž jsou 
předmětem směnné smlouvy č. 142/2022/OSM. Záměr na směnu pozemků byl zveřejněn na 
úřední desce města Rožnov pod Radhoštěm od 1.6.2022 do 17.6.2022, a to i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.B/ usnesením č. 2399/131/RM/27/05/2022 byl schválen záměr 
na prodej pozemku, jenž je předmětem kupní smlouvy č. 143/2022/OSM. Záměr na prodej 
pozemku byl zveřejněn na úřední desce města Rožnov pod Radhoštěm od 1.6.2022 do 
17.6.2022, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.Pokud v době zveřejnění záměrů ad 
A/ a ad B/ na úřední desce bude vznesena připomínka či podnět ke směně či prodeji pozemku, 
bude zastupitelstvo města o připomínkách nebo podnětech informováno předkladatelem při 
projednávání tohoto bodu. Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání 
a schválení:1/ směnu pozemků p. č. 819/49 o výměře 737 m2 a p. č. 819/52 o výměře 2 m2 
ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za pozemky p. č. 818/2 o výměře 301 m2, p. č. 
2354/4 o výměře 249 m2 a p. č. 2018/3 o výměře 188 m2 ve vlastnictví xxxxxxKxxxxxxx 
Zxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx756 53 Vidče, vše v obci a katastrálním území Rožnov pod 
Radhoštěm ve znění směnné smlouvy č. 142/2022/OSM uvedené v příloze č. 1 
projednávaného bodu, mezi městem Rožnov p.R. a xxxxxxKxxxxxxxx Zxxxxxxx, jak je 
uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě projednávaného bodu.Dle vypracovaných 
znaleckých posudků vychází rozdíl v ceně směňovaných pozemků ve výši 29830 Kč, tj. 
(9030+78960+89640) - (147400+400), ve prospěch xxxxxxZxxxxxx.Odborem správy majetku 
bylo dohodnuto, že pro účely této smlouvy je hodnota směňovaných pozemků srovnatelná, 
směňované nemovitosti jsou považovány za věci stejné hodnoty a xxxxxxZxxxxxx nepožaduje 
finanční vyrovnání.Směna pozemků bude provedena bez vyrovnání finančního rozdílu v 
cenách směňovaných nemovitostí.xxxxxZxxxxxx uhradí městu poměrnou část nákladů za 
vypracování geometrického plánu č. 6965-135/2022, znaleckého posudku č. 792-19/22 a 
znaleckého posudku č. 3/4336/2022 ve výši 9713 Kč.  
2/ prodej pozemku p. č. 819/50 o výměře 159 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm 
do SJM Zxxxxx a Exx Mxxxxxxxxx a převod pozemku p. č. 819/51 o výměře 118 m2 ve 
vlastnictví Zxxxxx Mxxxxx do vlastnictví města Rožnov p.R., vše v obci a katastrálním území 
Rožnov pod Radhoštěm, ve znění kupní smlouvy č. 143/2022/OSM uvedené v příloze č. 2 
projednávaného bodu, mezi městem Rožnov p.R., manžely Mxxxxxxxxx a Zxxxxxx Mxxxxxx, 
jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě projednávaného bodu. 
Město zaplatí Zxxxxxxx Mxxxxxxx kupní cenu ve výši 3540,- Kč a manželé Mxxxxxxx zaplatí 
městu kupní cenu ve výši 31800,- Kč.Dále manželé Mxxxxxxx uhradí městu poměrnou část 
nákladů za vypracování geometrického plánu č. 6965-135/2022 a znaleckého posudku č. 792-
19/22 ve výši 7463 Kč.  
 
 
usnesení č. 15/26/ZM/21/06/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje směnu pozemků p. č. 819/49, trvalý 
travní porost o výměře 737 m2, p. č. 819/52, trvalý travní porost o výměře 2 m2 ve vlastnictví 
města Rožnov pod Radhoštěm za pozemky p. č. 818/2, trvalý travní porost, způsob využití 
mez, stráň o výměře 301 m2, p. č. 2018/3, ostatní plocha, způsob využití neplodná půda o 
výměře 188 m2 a p. č. 2354/4, ostatní plocha, způsob využití neplodná půda o výměře 249 m2 
ve vlastnictví xxxxxxKxxxxxxx Zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 756 53 Vidče, vše v obci a 
katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného 
bodu a uzavření směnné smlouvy č. 142/2022/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a 
xxxxxxKxxxxxxxx Zxxxxxxx ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. 
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Schválená směnná smlouva je součásti tohoto usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 1 (M. Drápal), Zdrželo se: 1 (M. Kokinopulos), Nehlasovalo: 1 (M. 
Blinková) 
 
usnesení č. 16/26/ZM/21/06/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej pozemku p. č. 819/50, zahrada 
o výměře 159 m2 z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, do společného jmění manželů 
Zxxxxx a Exx Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a 
koupi pozemku p. č. 819/51, trvalý travní porost, způsob využití mez, stráň o výměře 118 m2 
do majetku města od Zxxxxx Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, to vše v obci a katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy 
a příloh projednávaného bodu a uzavření kupní smlouvy č. 143/2022/OSM mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm, Exxx Mxxxxxxxx a Zxxxxxx Mxxxxxx ve znění uvedeném v příloze č. 
2 projednávaného bodu.Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 1 (M. Drápal), Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (M. Blinková)  
 
 
 
H) Odbor kanceláře starosty 
15 - Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm na volební 
období 2022 - 2026 - předkládají: Ing. Jiří Pavlica, Bc. Pavlína Štefániková Plesníková   
Důvodová zpráva: 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů v § 67 uvádí:„Zastupitelstvo 
obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období stanoví v 
souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do 
zastupitelstev v obcích.“Volby do zastupitelstev obcí proběhnout na základě rozhodnutí 
prezidenta republiky ve dnech 23. - 24. září 2022. Počet členů zastupitelstva obce je třeba 
stanovit nejpozději do 30. 6. 2022.Podle § 68 přihlédne zastupitelstvo města zejména k počtu 
obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet obyvatel Rožnova pod Radhoštěm k rozhodnému 
datu 1. 1. 2022 je 16 077. (zdroj: ČSÚ). Město Rožnov pod Radhoštěm tak spadá do kategorií 
obcí s počtem obyvatel nad 10 000 do 50 000 obyvatel, pro kterou stanoví zákon počet členů 
zastupitelstva v rozmezí od 15 do 35 členů.Vzhledem k tomu, že ve srovnání s volebním 
období 2018 – 2022 nedošlo k žádným výrazným změnám ani co do počtu obyvatel a ani co 
do velikosti územního obvodu města Rožnov pod Radhoštěm, navrhujeme zůstat u počtu 21 
členů zastupitelstva města. 
 
usnesení č. 18/26/ZM/21/06/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm stanovuje na volební období 2022 – 2026 počet 
členů Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm na 21. 
 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (M. Blinková) 
 
 
I) Různé 
16 - Informace, podněty - předkládá: Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva: 
Bod je určen zejména k předání neformálních informací mezi vedením města a ostatními 
zastupiteli. 
 
__________________________________________________________________________ 
Diskuze: 
I. Lukáš-veřejně chválí městskou policií za rychlé upozornění majitelky uprchlého psa. 
L. Adámek-mám PODNĚT k domu na ul. Moravská 1443, zda by v prostorech výtahu mohlo 
dojít k opravě a vymalování. Dále by se chtěl zeptat na zateplení toho domu, kde na straně 
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bez balkonů se lepí zateplení na původní zateplení, zda s tím bylo počítáno a zda je to běžná 
věc. 
K. Kosová– odpovídá, že ze strany výtahu, to město bere jako PODNĚT a k dotazu na za-
teplení odpoví zítra p. Schmied. 
J. Koryčanský-zdůrazňuje, že je zapotřebí vybudovat chodník směrem ke společnost Remak 
na ul. Starozuberská. Potěšilo ho, započatí vybudování úzkého chodníku, bohužel v půlce té 
pěšiny došlo k přerušení, teď tam probíhají na cestě stavební práce a nevypadá to na 
dokončení toho chodníku. Tak se dotazuje, jak to tedy bude? Dále se dotazuje na provozování 
nové knihovny, zda je zrekouladovaná, nebo ji provozujeme načerno. Jestli jsme neměli 
počkat, až bude rekolaudace hotová. Tato situace pana Koryčanského trápí, protože spousta 
občanů, když něco udělá proti stavebnímu zákonu, tak je potahování a tady město, jim 
příkladem moc nejde. Byl by rád za jasnou odpověď. 
K. Kosová-odpovídá na dotaz ohledně chodníku vedoucího ke společnosti Remak, město ho 
s radostí dokončí, ale v cestě tam stojí soukromé pozemky, jsou vedena jednání o odkupu 
nebo výměnách. Jakmile bude možné, tak ten chodník bude dokončen, ale pokud v tuhle chvíli 
v nějakém úseku někdo bagruje, tak ten chodník se určitě bude vracet do původního stavu, 
jako jiná přerušená infrastruktura. Dále odpovídá na dotaz ke společenskému domu, kde 
rekolaudace na knihovnu byla součástí naší dohody ze společností Synot, zatím tam jsou 
určité zádrhele, které by nerada nyní komentovala veřejně. Pokud však bude p. Koryčanský 
trvat na svém, může to veřejně okomentovat, ale upozorňuje, na fakt, že to může zkomplikovat 
některá jednání. 
J. Koryčanský–v tomto případě na tom netrvá, upozorňuje, že by bylo dobré zastupitele o této 
skutečnosti informovat. 
P. Jelínek–upozorňuje na skutečnost ohledně piktogramů na silnici, že jsou v některých 
místech docela sešlapané a nejsou moc vidět. Přivítal by je i v jiných částech města nebo na 
nových úsecích. Dále upozorňuje na špatný stav hlavní komunikace v parku, je tam spousta 
zlomeného asfaltu. PODNĚT 
K. Kosová–reaguje na podnět ohledně parku, kde každoročně alokujeme peníze na postupnou 
výměnu povrchů, určitě v tom budeme pokračovat. Tímto by chtěla p. Jelínka požádat, jestli 
by si to mohli projet spolu a vytipovat daná místa, to by určitě kolegům pomohlo, až budou 
připravovat záměr na příští rok 
M. Kovář-odpovídá na dotaz ohledně piktogramu, kde obnova veškerého vodorovného 
značení v Rožnově, bude probíhat od příštího úterka, tato obnova bude trvat 14 dnů až 3 týdny, 
než se přelajnuje nebo obnoví veškeré vodorovné dopravní značení ve městě. Doplňuje 
odpověď ohledně chodníku v parku, kdy na podzim bude probíhat oprava jednoho úseku 
chodníku a při této příležitosti by mohlo dojít i k této opravě. 
J. Martinek-děkuje p. Hanzl za osadní komisi Tylovice, za pružnou komunikaci s povodím 
Moravy, které nechává zarostlé břehy potoku Hážovka a nevyčistí řeku od nánosů, které 
způsobují při silných srážkách zatopení městské komunikace. A zároveň by chtěl všechny 
pozvat na Tylovský jarmark, který se bude konat 25.6.2022 v areálu Harcovna. 
R. Holiš-ještě jedna informace, KOVED je organizace, která má na starosti dopravu, byla 
nejprve na Vsetínsku, kde koordinovala dopravu s místními obcemi. Dnes proběhlo jednání 
tady na městě, tak se chtěl zeptat vedení města, zda starostové mikroregionu byli spokojeni a 
jakým způsobem to bude dál? Avizuje, že tlak bude na to, aby ty linky nejezdily prázdné, že 
některé linky budeme posouvat. Dále přikládá podnět od p. Cabáka, který řeší zastávku ve 
Stříteži n.B., že se možná obrátí na všechny zastupitele ohledně zrušení zastávky ve Stříteži, 
která už dnes nesplňuje technické normy. Řešíme, jak posílit autobusy mezi Stříteží a Zubřím. 
K. Kosová–potvrzuje, že dnes proběhlo jednání mezi městem a spol. KOVED a některé 
konkrétní podněty nebo připomínky k jízdnímu řádu padaly, už přímo na tom jednání, dále se 
řešily i turistické spoje. Ohledně vlakových linek mezi Rožnovem a Valašským Meziříčím, je 
společnost poněkud opatrná a chce ty linky navyšovat postupně. Padly i informace o posílení 
infrastruktury na území Prostřední Bečvy. Město se s Kovedem dohodlo na zefektivnění linky, 
tak aby byly propojené Dolní Paseky a oblast, kde mohou lidé dojít k lékařům - ul. Bezručova 
- centrum města - nádraží - Koryčanské paseky, tato linka by měla jezdit pravidelně každou 
hodinu. K této změně jízdního řádu dojde ke konci srpna. Pokud má někdo ze zastupitelů 
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podnět k jízdním řádům, klidně kontaktujte přímo Koved, pokud vám to činí nějaké potíže, 
kontaktujte nás a my je potom kontaktujeme hromadně. 
J. Melcher-doplňuje informace, Koved a kraj chce zaokrouhlovat záležitost autobusového 
spojení, chce propojit Rožnov- Velké Karlovice – Bumbálku. Dále informuje o nárustu počtu 
spojů ve Valašské Bystřici, kde jsou lidé velmi spokojeni s přístupem kraje. 
J. Koryčanský-by se chtěl vrátit k ul. Frenštátská a v jakém stavu je projektová dokumentace 
na rekonstrukci této ulici, protože je opravdu v katastrofickém stavu. Požádal o informaci k 
lávce u Janíkovy stodoly, neboť zatím nevidí nějaký posun, zda oprava bude letos.Dále by se 
chtěl vyjádřit k špatnému stavu toalet na nádraží, rozumí, že ty záchody tam nejsou naše, ale 
město by se mělo domluvit s ČD, aby záchody byly otevřené. 
K. Kosová-souhlasí, že situace v budově českých drah je tristní. Pokoušela se dohodu s 
českými drahami vyjednat již před několika lety, včetně toho, že by se město podílelo na 
nákladech za provoz a úklid, bohužel neúspěšně. Co se týče opravy lávky, tak poslední 
informace byla taková, že máme problém s časem projektanta, takže v letošním roce se fyzicky 
ta lávka opravovat nebude. Pošleme přesnější informaci emailem. 
J. Pavlica-souhlasí, že ul. Frenštátská je v hrozném stavu, probírali jsme to několikrát a 
budeme o tomto dále jednat. Poslední varianta, byla vyměnit tam pouze asfalt, bohužel tak 
jednoduše to řešit nejde. Směřujeme jednání na prázdninové měsíce s lidmi, co zde bydlí, aby 
se k tomu také vyjádřili. 
J. Koryčanský–souhlasí, že to chce udělat kompletní rekonstrukci, včetně doplnění obrubníků 
a rozšíření cesty. 
J Melcher - upozorňuje na rozdílné reakce obyvatel, jak tu rekonstrukci chtějí pojat. 
K. Kosová - předpokládá, že se sejdeme na místě při projednání tohoto záměru a získání 
informací napřímo z té lokality. 
M. Drápal - navazuje k hromadné dopravě a chtěl by požádat o úpravu některých spojů, tak 
aby na sebe navazovaly. Dále by se chtěl zeptat na rekonstrukci lávky nebo její opravu a zákaz 
vstupu, který tam je vyhlášený, neboť se čeká větší počet turistů a bylo by dobré to stihnout 
otevřít, ještě před začátkem prázdnin . 
M. Kovář - máme přislíbeno, že se budou snažit to udělat co nejdříve. Termín 8.7.2022 je 
nejzazší termín, kdy by to mělo být hotové. 
M. Drápala - požádal, jestli by nešlo to značení, že lávka je uzavřená posunout až do 
trojúhelníku u semaforů, situace je tam nepřehledná. 
M. Kovář – potvrzuje, že cedule se posune. 
Z. Němeček - chtěl by se zeptat chodník mezi poliklinikou a Brillovkou, zda tam nejde udělat 
nějaký provizorní chodník. Dále se dotazuje, zda se bude, nějakým způsobem výhledově řešit 
chodník na hřbitov. Další dotaz směřuje na ul. Tvarůžkova, kde je provoz čím dál větší. Dále 
by chtěl poděkovat pracovníkům, kteří zařídili ty kuželky a zda by nešlo udělat něco podobného 
i na jiných sídlištích a tím se zabránilo docela velkému průšvihu. 
K. Kosová-odpovídá na dotaz k chodníku kolem staveniště kulturního centra, za nás tam určitě 
tlak je, aby se co nejdříve udělalo maximum zpevněných ploch, ale v tuto chvíli nemá přesnější 
informaci. Dále odpovídá k chodníků ke hřbitovu, tak to vychází velmi draze a pokud nebude 
možné to spolufinancovat, tak neví, kdy se podaří to dostat do rozpočtu. Dále k ul. Tvarůžkova 
a to je otázka tvorby rozpočtu v dalším roce, protože tam příprava je. K opatření výhledových 
trojúhelníku kuželkami se ve spolupráci s městskou policií vytipovávají další místa. 
M. Kovář -upozorňuje na komplikace v rámci údržby, již stávajících kuželů, město bude 
zastupitele informovat, jakmile bude mít nové informace. 
K. Kosová - vyzvala kolegy, aby někdo zrekapitulovat situaci s chodníkem Tylovice – Hážovice. 
J. Melcher -informuje, že stavba bude probíhat ve stejném trendu, tak jako Tylovice I. Město 
začíná nejprve označovat stavbu chodníků, pak se provede označení, to bude stavět Rožnov, 
velká část, kterou provádí kraj, kde proběhne výměna všech vrstev. Přesnější termíny se 
budou uvádět ve sdělovacích prostředcích města. 
K. Kosová-doplňuje, že bude probíhat informační kampaň i na ostatních informačních 
kanálech města, tak abychom věděli, kdy nás čeká jaké omezení. 
I. Lukáš-navrhuje, aby se provedla oprava cyklostezky, kde kořeny dřevin zvedají asfalt a tvoří 
se zde hrboly. Dále se vrací k veřejným záchodům v Rožnově, kde je jejich počet stále 
nedostačující, důkazem toho jsou keře v parku. PODNĚT 
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K. Kosová-zatím nemá odpověď, jakým způsobem se městu podaří ještě dál navýšit kapacitu 
veřejných toalet. 
J. Koryčanský-se dotazuje na odstranění květináče na ul. Pionýrská, jak město rozhodlo, a 
jestli skutečně udělá ústupek a pomůžeme tak zpřístupnit komunikaci. 
J. Pavlica – informuje, že dnes proběhlo jednání s p. Javůrkem a upozorňuje, že město bylo 
také požádáno o neodstranění toho květináče. 
M. Kovář- informuje o jednání s p. Javůrkem, že jeho stanovisko k odstranění květináč je v 
tuto chvíli a navzdory tomu, co se děje na ul. Pionýrské nejednoznačné, proběhnou další 
jednání. 
K. Kosová – požádala o informování zastupitelů, pokud tady v této věci by bylo něco nového. 
M. Beníček- zve na U:fest, který se uskuteční v prostorách Brillovky ve dnech 2.- 3. 7.2022 
K. Kosová – zve zastupitele na kontrolní den na stavbách kulturní infrastruktury a ukončuje 
zasedání zastupitelstva. 
J. Pavlica – přeje krásné léto, užijte si dovolené. Dále přeje hodně štěstí při výběru kandidátů 
na kandidátky a příjemnou a poklidnou kampaň před volbami. 
__________________________________________________________________________ 
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