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ZÁPIS 
z 25. zasedání Zastupitelstva města  

Rožnov pod Radhoštěm konané dne 10. 5. 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, 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, Ing. Jiří Pavlica, Ing. Jiří Sapík, 
Ing. Lenka Střálková, Alois Vychodil 
Omluveni: Bc. Markéta Blinková, MUDr. Zdeněk Němeček 
Pracovníci městského úřadu: Bc. Pavlína Štefániková Plesníková, Ing. Marek Moll, Ing. 
Martin Hrnčárek, Ing. Martin Beníček, Ing. Michal Laktiš, Ing. Michaela Hanzl, Ing. Jindřich Žák 
Tajemník: Ing. Lenka Pavelková 
Zapisovatel: Bc. Tereza Hrachovcová 
Ověřovatelé: Jiří Martinek, Mgr. Miroslav Kokinopulos 
Návrhová komise: Alois Vychodil, Jaromír Koryčanský, Ing. Lenka Střálková 
 
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  
3 - Informace k rezignaci zastupitele, slib nového zastupitele  
4 - Rezignace na post radního města, volba nového radního města  
B) Útvar tajemníka 
5 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů 
6 - Zpráva o činnosti rady města  
7 - Informace o stávajícím počtu zaměstnanců MÚ včetně dat z benchmarkingu  
8 - Informace o České poště  
C) Odbor investic 
9 - Informace o investičních akcích Kulturní centrum a Přístavba městské knihovny 
D) Odbor finanční 
10 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 6/2022 
11 - Smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku - financování autobusové linky Dolní 
Paseky  
E) Odbor školství a kultury 
12 - Projednání a schválení OZV o zkrácení doby nočního klidu v roce 2022 
F) Odbor strategického rozvoje a projektů 
13 - Zpráva o činnosti energetika města 
14 - Informace o monitorovací stanici kvality ovzduší  
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G) Odbor správy majetku 
15 - Projednání a schválení směny nově odděleného pozemku p. č. 1152/4 díl „a“ o výměře 
156 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za nově oddělený pozemek p. č. 1152/38 
o výměře 156 m2 ve vlastnictví Z S, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. 
16 - Projednání a schválení směny nově odděleného pozemku p.č. 1543/96 o výměře 25 m2 
ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za nově oddělený pozemek p. č. 1543/95 o 
výměře 25 m2 ve vlastnictví P Š, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm.  
17 - Revokace usnesení č. 11/23/ZM/22/02/2022 ze dne 22.02.2022 a projednání a schválení 
kupní smlouvy na výkup pozemků p. č. 1910/32 a p. č. 3630/18 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm  
18 - Projednání a schválení směnné smlouvy č. 92/2022/OSM mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm a společností ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o. (směna části 
městského pozemku p.č. 1040/2 za část pozemku p.č. 1002/62 ve vlastnictví ON 
SEMICONDUCTOR, vše v k. ú. Rožnov p. Radh - v rámci projektu Revitalizace náměstí. 
1.máje).  
19 - Projednání a schválení směnné smlouvy č. 93/2022/OSM mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm a soukromým vlastníkem S.K. (směna části městského pozemku p. č. 3237/5 za 
část pozemku soukromého vlastníka p. č. 3237/6 vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm.  
H) Odbor kanceláře starosty 
20 - Informace o spolupráci města Rožnov pod Radhoštěm s partnerskými městy v roce 2022 
21 - Vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství  
22 - Pojmenování stávajících nepojmenovaných úseků ulic (prodloužení definičních čar ulic)  
I) Různé 
23 - Projekt přeměny městských společností – snížení základního kapitálu a změna 
Zakladatelské listiny společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. 
24 - 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. 
 
Diskuze:  
Starosta se v úvodu omlouvá za zrušené zastupitelstvo jak zastupitelům, tak občanům a 
úředníkům. Dále se omlouvá i místostarostka Kosová a tajemnice Pavelková.  
 
Upraveno usnesení 
 
usnesení č. 1/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako ověřovatele zápisu tohoto zasedání 
zastupitele pana Mgr. M. Kokinopulose a J. Martínka. 
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Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 3 (M. Kokinopulos, I. Lukáš, J. Martínek), 
Nehlasovalo: 1 (R. Holiš)  
  
usnesení č. ../25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto 
zasedání zastupitele Ing. L. Střálkovou, Mgr. M. Drápala a A. Vychodila. 
 
Hlasování: Pro: 0, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 19 (L. Adámek, 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, J. Pavlica, J. Sapík, L. Střálková, A. 
Vychodil)  
  
usnesení č. 2/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto 
zasedání zastupitele Ing. L. Střálkovou, J. Koryčanského a A. Vychodila. 
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 2 (J. Koryčanský, A. Vychodil), Nehlasovalo: 1 (R. 
Holiš)  
 
2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města - předkládá: Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva:  
Přílohou tohoto bodu je návrh programu zasedání zastupitelstva města (pozvánka) ve znění, 
ve kterém byl v souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích vyvěšen na úřední desku MěÚ.  
Před schválením navrženého programu vyzve předsedající zastupitele k podání návrhu na 
doplnění nebo změnu v navrženém programu. Zastupitel má právo navrhnout doplnění 
programu o nový bod, navrhnout stažení bodu či navrhnout přesunutí pořadí bodů. O 
jednotlivých návrzích se hlasuje bez rozpravy v pořadí, v jakém byly podány. Pokud podá 
návrh na stažení bodu předkladatel bodu, o stažení se nehlasuje. Informace o stažení bodu 
předkladatelem se uvede v zápise.  
Nakonec se hlasuje o programu jako celku. 
Pokud nebyly na výzvu předsedajícího podány žádné návrhy na doplnění či jinou změnu 
programu, hlasuje se o návrhu usnesení uvedeném jako prvním v pořadí: "Zastupitelstvo 
města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva města dle 
předložené pozvánky."  
Pokud byly na výzvu předkladatele podány a přijaty návrhy na doplnění či jinou změnu 
programu, nebo předkladatel stáhl svůj bod, hlasuje se o návrhu usnesení uvedeném jako 
druhém v pořadí: "Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání 
zastupitelstva města dle předložené pozvánky aktualizované na zasedání zastupitelstva 
města".  
Přílohy:  
Příloha č. 1: Pozvanka_zasedani_25_2_.pdf 
 
Diskuze:  
Starosta vyzval zastupitelé k doplnění změn v programu. Oznamuje, že z dnešního 
zastupitelstva se omluvila p. Blinková a p. Němeček. Pozdní příchod i dopředu ohlašoval p. 
Holiš. p. Kučera a p. Drápal ohlásili dřívější odchod ze zastupitelstva. 
 
Program je schválen dle předložené pozvánky. 
 
usnesení č. 3/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města dle předložené pozvánky. 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
 
usnesení č. ../25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města dle předložené pozvánky aktualizované na zasedání zastupitelstva města. 
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O tomto usnesení nebylo hlasováno, bod byl informativní. 
 
3 - Informace k rezignaci zastupitele, slib nového zastupitele - předkládá: Ing. Jiří 
Pavlica   
Důvodová zpráva:  
Dne 26.4.2022 byla starostovi města Rožnov pod Radhoštěm doručena rezignace zastupitelky 
Jarmily Mikuláškové na mandát člena Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm za volební 
stranu Zdravý Rožnov (viz příloha č. 1).Okamžik zániku mandátu člena zastupitelstva z důvodu 
rezignace a okamžik nástupu náhradníka z kandidátní listiny upravuje zákon č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o 
volbách).Podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona o volbách zaniká mandát člena zastupitelstva 
obce z důvodu rezignace dnem, kdy starosta města obdrží písemnou rezignaci člena 
zastupitelstva na jeho mandát. V souladu s § 56 odst. 1 zákona o volbách nastupuje na 
uvolněný mandát v pořadí první náhradník z kandidátní listiny téže volební strany, a to dnem 
následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu. Jak vyplývá z výsledků voleb do 
zastupitelstva obcí konaných ve dnech 5. a 6. 10. 2018, umístil se jako první náhradník za 
volební stranu RNDr. Ivan Lukáš (viz příloha č. 2 - výsledky voleb). 
Přílohy:  
Příloha č. 1: Rezignace_Mikulaskova.pdf 
Příloha č. 2: Zapis_o_vysledku_voleb_2018.pdf 
  
Diskuze:  
J. Koryčanský-dotazuje se, kdy vzniká mandát zastupitele? Poukazuje na to, že pan Ivan 
Lukáš hlasoval o schválení programu i když slib složil až teď. 
H. Martinátová-mandát vzniká následující den po rezignaci. Jediný důsledek je, že pokud by 
odmítl slib, mandát mu zaniká. 
J. Koryčanský-si myslí, že to tak není. 
H. Martinátová-informuje, že to tak skutečně je. Dívala se na metodiku a utvrzuje p. 
Koryčanského v tom, že kdyby mu mandát nevznikl, nemá mu co zaniknout. 
J. Koryčanský-odpovídá, že má pochybnosti, ale bude p. Martinátové důvěřovat. 
 
usnesení č. 4/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí rezignaci zastupitelky Jarmily 
Mikuláškové na mandát člena zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm a informaci, že 
novým členem zastupitelstva města se s účinností ode dne 27. 4. 2022 stal RNDr. Ivan Lukáš, 
dle důvodové zprávy a předložených příloh. 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (P. Jelínek)  
 
4 - Rezignace na post radního města, volba nového radního města - předkládá: Ing. Jiří 
Pavlica   
Důvodová zpráva:  
Dne 14.4.2022 starosta města Rožnov pod Radhoštěm obdržel rezignaci pana Doc. Mgr. Petra 
Kopeckého, Ph.D na post radního města, a to ke dni 25.4.2022. Dle § 84 odst. 2 písm. m) 
zákona č.128/2000 Sb. volba členů rady města spadá do pravomoci zastupitelstva. Vzhledem 
k tomu, že počet členů rady města rezignací pana Petra Kopeckého klesl pod minimální počet 
5 členů, navrhujeme doplnit Radu města Rožnov pod Radhoštěm o nového člena.  
Přílohy:  
Příloha č. 1: rezignace_Kopecky.pdf 
 
Diskuze:  
D. Drápala-se dotazuje, ke kterému dni p. Kopecký rezignoval? 
J. Pavlica-reaguje, že pan Kopecký rezignoval den před zastupitelstvem tzn. 25.4. 2022. 
D. Drápala-ptá se, jestli to znamená, že od toho data byla rada neúplná? 
J. Pavlica-odpovídá. Rada byla čtyřčlenná a zasedala jednou. 
D. Drápala- proč tedy bylo ZM zrušeno, když bylo argumentováno tím, že rada byla neúplná? 
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H. Martinátová-komentuje, že zastupitelstvo by převzalo kompetence rady. Projednává se nyní 
mnoho bodů, rada je téměř každý týden a pro úřad je efektivnější a jednodušší svolat radu než 
zastupitelstvo.  
D. Drápala-si myslí, že zastupitelé v lednu ukázali flexibilitu a všichni zastupitelé jsou 
zodpovědní a určitě by se mimořádného zastupitelstva účastnili. 
Dále se dotazuje, jakým způsobem bude městský úřad refundovat zaměstnavatelům 
zastupitelů mzdu, když zastupitelé přijeli na zastupitelstvo, které bylo zrušeno a už se nemohli 
zpět vrátit zpět na pracoviště. – PODNĚT! 
H. Martinátová-reaguje že se to ověří a dá to na vědomí. 
D. Drápala-se dotazuje, jestli RM projednávala rezignaci kolegy Kopeckého na řádném 
termínu RM.  
H. Martinátová-ano. 
D. Drápala-konstatuje, že RM projednala materiál, který má chybu, to ho přesvědčuje, že již 
tam měl být proces zastaven nikoliv před zastupitelstvem. Dotazuje se, jestli to znamená, že 
RM projednává materiály, které nejsou relevantní. 
J. Pavlica-se ptá, jakou konkrétní chybu p. Drápala myslí.  
D. Drápala-myslí rezignaci p. Kopeckého a p. Mikuláškové. 
J. Pavlica-reaguje, že rezignace p. Kopeckého byla v pořádku, chyby u rezignace p. 
Mikuláškové jsme si nevšimli. Byla podána na radě k rukám pana starosty. 
D. Drápala-požaduje, aby do příštího zastupitelstva dostali písemnou informaci o tom, jaká 
opatření budou vyvozena a vyčíslení nákladu, která souvisela s přípravou nákladu na zrušené 
zastupitelstvo. – PODNĚT! 
R. Holiš-děkuje p. Mikuláškové a p. Kopeckému za to, co pro město udělali, a přivítal p. 
Lukáše. 
M. Drápal-děkuje p. Mikuláškové a chápe, že se chyba u rezignace stát může. A chtěl by se 
zeptat, který z bodů z RM 29.4 byl neodkladný, že nemohla být rada odložena, tak jak bylo 
odložené celé zastupitelstvo. 
J. Pavlica-nezná body nazpaměť ale smlouva o autorském dozoru byla velice důležitá.  
J. Koryčanský-děkuje p. Mikuláškové a nechápe, že někteří rezignují, když město čekají tak 
velké finance a poukazuje na to, že to mohli vydržet alespoň do září. 
L. Střálková-žádá Lenku Pavelkovou o doplnění analýzy s náklady o refundaci v případě, že 
by se zrušila rada. Myslí si, že by to bylo daleko nákladnější, jelikož se rada schází častěji. 
PODNĚT! 
P. Kopecký-vysvětluje svoji rezignaci. Na konci března dostali na katedře velký grand, který 
zvyšuje jeho hl. pracovní poměr o 30 %. S takovým úvazkem se necítí komfortně a 
zodpovědně vůči městu. Nemohl bych tak funkci radního vykonávat na 100 %. 
K. Kosová-rezignace p. Kopeckého ji mrzí, ale p. Kopecký rezignuje za situace, kdy za něj 
máme náhradu, a který ví, co se na radě projednává. 
D. Drápala-je rád, že funkci v radě vykonává zkušený zastupitel nikoliv nováček. Cituje občana 
a komentuje také paní Střálkovou, že byli ochotni pro mimořádné zastupitelstvo a prosí, aby 
byla analýza doplněna o náklady i do dalšího mimořádného zastupitelstva za 14 dní od toho 
odvolaného. PODNĚT! 
I. Lukáš-reaguje na Koryčanského. Kdyby byl dříve zastupitelem, tak by hlasoval přesně jako 
p. Kopecký. 
J. Koryčanský-je úsměvné, že po zrušeném zastupitelstvu přijdou noviny, ve kterých se dočte, 
co bylo na zastupitelstvu, i když žádné neproběhlo. 
J. Pavlica-reaguje, že z toho nebyl nadšený, ale je rozdíl mezi tím, kdy něco jde do tisku a kdy 
se noviny distribuují. 
p. Románek – je vyzván k vyjádření a odpovídá, že do tisku šli den před konáním 
zastupitelstva. V den zastupitelstva byly noviny vytisklé. Na druhý den, šly na roznesení 
Českou poštou. 
J. Koryčanský-příště by to do novin vůbec nedával. 
K. Kosová-upozorňuje, že radnice neschvaluje obsah. 1x za měsíc sejde s panem Románkem, 
řekne mu, jaké události jsou v kalendáři a on se zeptá jaké věci se odehrály na radě. Noviny 
netvoří přímo radnice. Nedovede si představit jakým způsobem bychom tisk zastavili. 
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J. Koryčanský-v tom případě to nemáte do novin vůbec dávat, když nemáte jistotu, že si to na 
radě prohlasujete? 
L. Adámek-děkuje za práci p. Mikuláškové a přivítal p. Lukáše. Jeho by zajímalo, jaké budou 
náklady na počítání nákladu a kdo to bude počítat? 
J. Kučera-reaguje na chybu, která se stala. Vysvětluje, že zastupitelé a občané vidí práci 
zaměstnanců pouze na ZM. To, co se děje za zavřenými dveřmi nevidíme. Co zastupitelstvo 
to je nějaký problém. Lidská stránka je jedna věc, druhá věc je zvládnout milionové investice. 
Navrhuje dále projednávat důležitější věci.  
J. Pavlica-ukončuje diskuzi a děkuje p. Mikuláškové a p. Kopeckému. 
 
usnesení č. 5/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí odstoupení zastupitele  
Doc. Mgr. Petra Kopeckého, Ph.D. z funkce člena Rady města Rožnov pod Radhoštěm ke dni 
25.4.2022. 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
  
usnesení č. 6/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí s účinností ode dne 10.5.2022 do funkce 
člena Rady města Rožnov pod Radhoštěm pana RNDr. Ivana Lukáše. 
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 3 (M. Drápal, J. Kučera, I. Lukáš), Nehlasovalo: 0  
  
B) Útvar tajemníka 
5 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení 
podnětů - předkládá: Ing. Lenka Pavelková   
Důvodová zpráva:  
Smyslem tohoto bodu je poskytnout zastupitelům města souhrnnou informaci tajemníka 
městského úřadu o plnění úkolů uložených městskému úřadu zastupitelstvem města a o 
způsobu vyřízení podnětů z minulého zasedání zastupitelstva města.  
Seznam úkolů a podnětů společně s komentářem o aktuálním stavu jejich plnění je přílohou 
tohoto podání. 
Zastupitelé mají možnost stav plnění úkolů a vyřizování podnětů sledovat i průběžně přímo v 
SW určeném pro přípravu a konání zastupitelstva, do kterého mají zřízený přístup.  
Přílohy:  
Příloha č. 1: Report_vybranych_ukolu_02052022.pdf 
  
Diskuze:  
D. Drápala-v lednu, když se projednávala věc kolem KC, tak dával podnět jako zastupitel 
abychom dostali od městské kulturní agentury ekonomický model fungování KC. Marně hledá 
tento bod v programu. 
L. Pavelková-my jsme tento bod zařadili pod investice a bude se k tomu vyjadřovat p. Beníček. 
D. Drápala-pan Beníček neřídí městskou kulturní agenturu. Očekává, že budou informování o 
finanční analýze od odborníka. 
L. Pavelková-vycházíme ze studie proveditelnosti, která byla vytvořena v roce 2019, 
samozřejmě byla aktualizována. A plánuje se, že jeho provozní model bude tvořen v průběhu 
roku.  
D. Drápala-dotazuje se, jestli aktualizace zahrnuje i to, že se snížila kapacita sálu a jestli to je 
v aktualizované podobě provozního modelu?  
M. Beníček-odpovídá, že pracují s materiálem, který byl vytvořen v roce 2019. Nyní ověřují 
jednotlivá vstupní data. Je tam ještě několik zásadních věcí, které je potřeba prodiskutovat na 
úrovni vedení města. Jedna z věcí je například to, jakým způsobem se bude Téčko chovat k 
příspěvkovým organizacím města. Jestli budou platit plné komerční nájemné. Jakmile tohle 
bude vydiskutováno bude to zakomponováno do analýzy. 
D. Drápala-fakticky se staví, a ještě není úplnou přesná představa.  
M. Drápal-reaguje na Beníčka. Pokud se budou bavit o příspěvkové organizaci, v tomto 
nemohou hledat velké zisky pro město.  
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J. Melcher-v našem městě se rozvíjí několik velkých firem, které se už v minulosti vyjádřili k 
užívání KC a počítají s nájmy za pronajaté prostory. Nájmy při rostoucích cenách půjdou 
nahoru a firmy s tím také počítají. 
R. Holiš-bude to stát práci ale i problémy ale jsme tady pro to abychom Rožnov posouvali 
dopředu. Vysvětluje, že všechno stojí víc, tudíž se neustále musí něco nově aktualizovat.  
J. Koryčanský-reaguje na hejtmana a na ceny energií. 
R. Holiš-KC je navrženo s tepelnými čerpadly. Je navrženo tak, abychom reagovali, co teď 
bude řešit stát a Evropa. Stavba bude závislá jen na našich energetických zdrojích.  
J. Kučera-navrhuje, aby se stavba KC nechala pod bod KC.  
 
6 - 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: 11. 3., 18. 3., 25. 3., 8. 4, 14. 4. a 29. 4. Celkem bylo projednáno 160 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-má dotaz na vedení města, jak to myslí s elektronizaci úřadu vážně. V březnu byla 
schváleno usnesení o zadávání veřejných zakázek a tím se mohl ušetřit čas jak 
zaměstnancům, tak zastupitelům v podávání obálek. Pouze byly navýšeny finanční limity z 
50.000Kč na 400.000Kč nebo 250.000Kč. Nicméně elektronizace, co byla připravována s 
panem Šimurdou tam vůbec není. 
P. Pšenicová-reaguje jako autor směrnice, elektronizaci uvažovali, samozřejmě záleží na 
zadavateli, jestli využije nabídky v listinné podobě nebo elektronické podobě. Někteří 
dodavatelé s elektronickým podáním neradi pracují. Proto to zaleží na zadavateli, co si vybere. 
M. Drápal-se dotazuje, zda se změnila pouze cena, že se navýšila. 
P. Pšenicová-změnilo se toho víc. Reagovala také na poznatky z praxe. 
K. Kosová-ano, zvedly se limity, ale je to kategorie, u které se nastavovalo, jaká stopa, zda 
digitální nebo listinná by tam měla zůstat. Diskutovalo se na RM o tomto bodu nejdéle. Chtěli 
jsme usnadnit jak práci kolegům, tak aby byla možná zpětná kontrola. 
M. Drápal-informuje, MF a MMR aby zakázky nejnižšího stupně byla do výše 50 000 Kč. Vyšší 
smlouvy se musí zveřejňovat do registru. 
P. Pšenicová-přímé zadání neznamená že to není dokumentováno, není to bez jakékoliv 
stopy.  
L. Pavelková-odpovídá, že se věnujeme digitalizaci, aktuálně v rámci spisové služby se zřídila 
e-podatelna, e-spisovna se připravuje, mění se webové stránky, portál občana bude v rámci 
e-govermentu, které připravuje stát. 
 
7 - Informace o stávajícím počtu zaměstnanců MÚ včetně dat z benchmarkingu - 
předkládají: Ing. Lenka Pavelková, Mgr. Eva Kolářová, Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva:  
Cílem prezentace dat z benchmarkingu je informovat zastupitelstvo města Rožnova pod 
Radhoštěm o stávajícím počtu zaměstnanců, jak v samosprávě, tak státní správě a porovnání 
s podobně velkými moravskými městy co do počtu obyvatel v ORP. Organizace veřejné 
správy, státní správy, kraje, města a obce jsou nuceny přizpůsobovat veřejné služby nejen 
změnám legislativním, ale také změnám ve vnímání veřejných služeb, proto se město Rožnov 
pod Radhoštěm v roce 2019 opět stalo členem Benchmarkingové iniciativy BI 2005 
(Benchmarkingová iniciativa 2005 (bi2005.cz). 
 
BI 2005 funguje od r. 2005, přičemž aktuálně vykazuje 83 zapojených měst a obcí s rozšířenou 
působností v 58 srovnávaných oblastech. BI 2005 nabízí a zajišťuje: • Časové řady, analýzy, 
trendy, statistika • Setkávání v pracovních skupinách tajemníků • Odborná setkání specialistů 
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• Sdílení zkušeností a know-how • On-line software s validními aktualizovanými daty. 
Organizace veřejné správy, kraje, města a obce mohou vlastní výkonnost a efektivitu řešit 
procesními modely, audity, metodami řízení kvality a v neposlední řadě porovnáním s jinými 
městy a úřady - benchmarkingem. Benchmarkingová iniciativa 2005 navíc umožňuje sdílet 
zkušenosti a nejlepší osvědčené praktické postupy, protože každé město, obec, kraj je v té či 
oné oblasti veřejných služeb nositelem novým myšlenek a směrů. Zastupitelstvu města budou 
předložena data týkající se stávajícího počtu zaměstnanců Městského úřadu Rožnov pod 
Radhoštěm v grafickém porovnání s okolními městy zařazenými do stejné pracovní skupiny 
jako Rožnov pod Radhoštěm. Vzhledem k tomu, že se jedná o data citlivá a není možno 
zveřejňovat data ostatních měst bez jejich souhlasu, budou níže uvedená města schována 
pod čísly. Můžeme říci, že město Rožnov pod Radhoštěm je pod číslem 114 a pod dalšími 
čísly jsou schována porovnávaná města Valašské Meziříčí, Kopřivnice, Nový Jičín, Hranice a 
Otrokovice. Z tohoto důvodu také nejsou jednotlivé analýzy uvedeny v přílohách 
projednávaného bodu. Seznam grafů, které budou prezentovány zasedání zastupitelstva 
města: • Počet obyvatel obce (včetně cizinců) • Počet obyvatel správního obvodu obce s 
rozšířenou působností (včetně cizinců) • Počet pracovníků na 1000 obyvatel správního obvodu 
• Průměrný fyzický počet zaměstnanců obce zařazených v obecním úřadě • % zaměstnanců 
zajišťujících výkon státní správy • Počet zaměstnanců zajišťujících výkon statní správy na 
1000 obyvatel správního obvodu • Počet zaměstnanců zajišťujících výkon samosprávy na 
1000 obyvatel správního obvodu • Struktura pracovníků dle pohlaví • Věková struktura 
pracovníků • Věková struktura vedoucích pracovníků • Vzdělanostní struktura pracovníků • 
Kancelářská plocha v m2 k počtu zaměstnanců Předložená data by měla poskytnout 
zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm informace o reálném počtu zaměstnanců, jejich 
věkové struktuře a stupně vzdělání, zajišťujících jak výkon státní správy tak samosprávy.  
 
Diskuze:  
A. Vychodil-požaduje ukázat znova graf kde je procentuálně vyjádřen počet pracovníku státní 
správy. Jedná se mu o to, že poměr mezi zaměstnanci, kteří jsou ve státní správě z hlediska 
počtu zaměstnanců je podhodnocený.  
E. Kolářová-nejsou na úřad stížnosti, občané jsou odbavování v čase. Je dobře, že je úřad 
štíhlý. 
A. Vychodil-ve státní správě jsou zaměstnanci vytíženi. Svědčí to o tom, že některá města jsou 
okolo mediánu a náš úřad je hodně pod mediánem.  
E. Kolářová-odpovídá, že kdyby se ponížil počet zaměstnanců v OSM, diagram by se vyhoupl 
nahoru. 
A. Vychodil-reaguje, že výkon státní správy je podhodnocen. Úředníci nejsou spokojeni s touto 
situací. 
L. Pavelková-reaguje, že to souvisí s tím, jak je zajištěný OSM A OSRAP. Technické služby si 
zaměstnanci zajišťují sami, což snižuje počet zaměstnanců. Když vedla jednání s vedoucími 
odboru ví, kteří by potřebovali posílit, ale nejedná se o tak markantní čísla, aby změnily graf. 
E. Kolářová-odpovídá, že ŽU napomáhá ve vyřizování záležitostí. 
Pokud přijde občan k jinému zaměstnanci, než pod kterou spadá hledaná agenda. Pomůže 
mu k tomu portál občana a tím to usnadní práci i danému zaměstnanci. 
R. Mácha-připadá mi to jako obhajoba. Počet pracovníku není vůbec rozhodující. Za něj je 
rozhodující efektivnost a účelnost plnění.  
R. Holiš-To, jestli jsou lidi přetížení, nebude posuzovat a je rád, že za jeho vedení úřad 
nenabobtnal. U státní správy prosí, aby se pracovalo s informací, že se upozorňovalo, že státní 
správa bude spadat mimo městský úřad. Nyní je informace, že od června 2023 by měly vznikat 
tyto samostatné úřady. Chce vyzdvihnout i to, že město Rožnov nemá technické služby a v 
minulosti to udrželi tak, že se maximálně využívaly VPP. Děkuje odboru správy majetku za 
maximální přístup. 
usnesení č. 7/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a bere na vědomí informace o 
stávajícím počtu zaměstnanců zařazených do městského úřadu, včetně dat z benchmarkingu, 
dle důvodové zprávy. 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 
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8 - Informace o České poště - předkládá: Ing. Michal Laktiš   
Důvodová zpráva:  
Obsahem tohoto bodu je ústní informace o aktuálním stavu nákupu nemovitostí České pošty, 
s.p. 
 
Diskuze:  
J. Melcher-Česká pošta prochází restrukturalizací, jsou ztrátoví. 
J. Koryčanský-čísla, která slyšeli, říkají, že bychom si tu Českou poštu měli hlídat, protože ji 
potřebujeme. 
 
C) Odbor investic 
9 - 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 je ústní informace o aktuálním stavu realizace stavby "Kulturního 
centra" a "Přístavby a rekonstrukce knihovny" v návaznosti na finanční řízení projektu. 
Přílohy:  
Příloha č. 1: P1_KC_KNIR_prehled_informaci_k_03.05.2022.pdf 
Příloha č. 2: P2_KC_KNIR_prehled_usneseni_ZM_2015_2022.pdf 
Příloha č. 3: P3_Studie_PEM_KC_revize4_2022.pdf 
  
Diskuze:  
M. Moll informuje o tom, že byly podepsány všechny smlouvy, co se týče práce na knihovně. 
Termín práce je rozvržen na 14 měsíců. Práce jsou prováděny dle harmonogramu. Informuje 
taky o problému s kanalizaci a s výskytem ve střešních prostorech, která je napadena houbou 
nebo jiným živočichem. Uspíšení přeložky od firmy ČEZ, přeložka se nyní s předstihem 
realizuje a během příštího týdne se přejde na nové připojení. Takže zatím vše probíhá bez 
zdržení.  
Co se týče KC je podepsáno vše kromě jedné smlouvy. V březnu proběhla demolice kina a 
přilehlých objektů. Snaží se, aby demolice probíhaly na etapy. Předání staveniště proběhlo 12. 
dubna 2022. Nyní jsou prvotní návrhy na harmonogramy. Pracuje se na jejich sjednocení. 
Pozitivní zpráva je, že pod odtěžení zemních vrstev nebudou probíhat žádné sanace a 
materiál, který se vytěžil je dostatečně únosný a použitelný pro ostatní zpevněné plochy.  
Dále probíhají jednání, které vedou stavbu dopředu, aby se zabránilo případnému zdržení. 
Doba realizace je spočítaná na 16 měsíců. V průběhu stavby se ukázalo, že ne zcela detailně 
bylo řešeno dopravní značení. Řeší se provizorní značení a přechod pro chodce, tak aby bylo 
zajištěna bezpečnost. 
Firma s vnitřním vybavením odmítla podepsat smlouvu, jelikož jsme jim nechtěli navýšit 
finanční limit. Nyní byla oslovena druhá firma v pořadí veřejné zakázky. A uvidí se, co bude 
dál. 
 
Diskuze: 
K. Kosová-vyzývá OSRAP pro doplnění informací na rekonstrukce stávající knihovny ohledně 
dotací. Bylo očekáváno, že dotace budou 20 mil. ale budou vyšší. 
M. Laktiš-minulý týden se konala konference, kde se dozvěděli, že dotace by měla být až do 
výše 80 milionů Kč. Nové programové období by se mělo hlasovat na začátku června. 
Informuje, že jsme oprávnění žadatelé, protože jsme město nad 10 tisíc obyvatel. Změny v 
dokumentech by pomohly. Informaci o dotacích bychom měli dostat i písemně. 
R. Mácha-děkuje za to, že se dali dohromady podkladové materiály, kde jde vidět kolik, co 
bude stát. Dále připomíná, že jsou tři zdroje financování. Jsou to vlastní úspory, bankovní úvěr 
a dotační zdroje. U dotačních zdrojů vidí velký přínos peněz a zde by se zaměřil klíčové úsilí 
jak dál. Ještě doporučuje, aby zpráva o realizaci těchto dvou investic včetně informace o 
čerpání finančních prostředků byla zařazena řádný bod na každém zastupitelstvu. PODNĚT! 
Ten, kdo sleduje dění příprav nových výzev si všiml, že jsou oficiálně vydána pravidla pro 
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žadatele a příjemce dotace v rámci IROP, které zvyšují hranici uznatelných nákladů z 
původních 30 % na 50 %.  
M. Laktiš-podobně je to i KC. Dotace na pasivní standart jsou až 120 mil. Kč. Soustředí se na 
podmínky, aby byly splněny pro zisk dotací. Na OPŽP jsou informace, týkající se vyhlášení 
výzvy. Projekty by měly probíhat průběžně. 
J. Koryčanský-děkuje Laktišovi a doufá, že se podaří získat sto milionů korun. Dále informuje, 
co se týče knihovny. Spousta občanů si stěžuje, že se zničilo spousta zeleně, byly tam krásné 
borovice, které se vykácely. Již minule říkal, že 80 milionů Kč stačit nebude. Měl za to, že při 
rekonstrukci budou vyměněny všechny okna, vymění se stropy a budova bude sloužit dalších 
100 let.  
J. Koryčanský-promítá fotografie, jak to nyní vypadá na knihovně. Poukazuje na trámy, stropy. 
Chce po radnici, aby šla do celkové rekonstrukce a aby bylo celé patro bezbariérové. 
K. Kosová-naráží se na věc, že v rekonstrukci staré budovy budou skryté vady. Od 
rekonstrukce, která proběhla v 90. let není žádná dokumentace. Pro ni je nejlepší zprávou, že 
nám může pomoct finanční dotace. 
J. Horký-co se týče bezbariérovosti. Bezbariérová je přední část, po odhrnutí sádrokartonů se 
zvažuje nad bezbariérovost celé stavby. Nyní to závisí na rozhodnutí statika a jeho 
průzkumech. Pokud něco není bezpečné, musí se do toho sáhnout, i když to bude stát nějaké 
peníze. 
J. Koryčanský-se dotazuje, zda se bude sundávat strop? 
J. Pavlica-vyzývá p. Koryčanského, aby to nechal na kontrolní den. 
D. Drápala-knihovna by si zasloužila velmi kvalitní prostory, je pro, aby se vše zrekonstruovalo 
najednou. Abychom se nemuselo něco rekonstruovat opět za 10 let.  
Prosil rodiče žáku ve škole Pod Skalkou, kde se bude rekonstruovat parkoviště. Vedení školy 
to projednávalo na školské radě, ale ze strany města pořád není informace kde se bude 
parkovat. A druhá věc, řada dětí jezdí do školy na kolech. Byla odstraněna na kolárna s 
přístřeškem. A o to se město doposud nepostaralo. 
K. Kosová-po jednání školské rady požádal vedení vedoucí rady a další schůzku. Co se týče 
kolárny bohužel, je to tak. U Sedmikrásky je kolárna funkční. 
R. Holiš-rozpočtové provizorium, dotace by tedy měl být zveřejněny. Zastupitelstvo kraje 
schválilo 240 mil. Kč do ORP. Rožnov tam má alokovaných 15 mil. Kč.  
A. Vychodil-prosím o poskytnutí dokumentace k žádosti a povolení kácení stromů  
pro staveniště Přístavba knihovny. Současně sdělení, jak bylo naloženo 
s vytěženým velmi kvalitním dřevem. PODNĚT! 
J. Koryčanský-poukazuje na to, kolik stojí výtah a jeho revize. A ve finále to nebude celé 
bezbariérové? Proč se to neudělá ihned? Co se týče vytápění, opravdu se bude vytápět 
plynem? Dále se chce vrátit ke KC. Navrhuje městu, aby se pronajal nějaký kontejner, kde si 
děti budou moct nechat svá kola. Všichni chtěli KC, ale jen ať je to z našich zdrojů, ať se 
nezadlužíme. Co se týče parkování, bylo by dobré, aby kolem komunikace na ulici Plétařské 
se udělalo vodorovné stání.  
J. Pavlica-doporučuje lidem parkovat na ulici Hradišťko, samozřejmě se podívá i na parkování 
na ulici Pletařská.  
J. Horký-co se týče knihovny, když bylo zjištěno, že se může čerpat dotace, začalo se mluvit 
o výměně oken, která v původním projektu nebyla plánovaná. 
P. Jelínek-chtěl navázat na bezbariérovost. Je logické, že by budova měla být taková v celé 
ploše. Vždy jsou takové věci lepší a levnější udělat najednou. Myslí si, že bezbariérovost je v 
dnešní době standart a samozřejmost.  
K. Kosová-utvrzuje, že je to určitě ve hře, nicméně většina místností bezbariérová je. 
R. Holiš-přece se neví, kdy se bude čerpat z úvěru. Zatím se sahá na peníze pouze z vlastních 
zdrojů. Bude se reagovat dle aktuálního stavu, který nastane. Upozorňuje na stav knihovny, 
který je horší, než zezačátku vypadal. Doporučuje, aby se do toho sáhlo pořádně.  
J. Melcher-co se týče parkoviště, jsou na úrovni stavebního povolení. Je potřeba v projektu 
doplnit inženýrskou činnost. Hlavní přístupová cesta je pod školou Pod Skalkou.  
L. Adámek-Zaznamenal e-mail od paní Adamcové z Garmetu. Očekával, že firma, která 
funguje na rozvozu jídla, by měla mít umožněno se k autu dostat. Prosí o vyřešení ze strany 
města. PODNĚT! 
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p. Tesárek-co se týče na ulici Bezručově platí obecná úprava, že pro každý směr jízdy musí 
zůstat 3 metry. Pokud tam tedy zůstane stát nějaké větší vozidlo už to metrově nevychází. 
Zákon povoluje zastavení na nezbytně nutnou.  
J. Pavlica-bylo zvykem stávat u kina. Samozřejmě i tam to bylo nějak korigováno. 
Tesárek-každé ráno to městská policie monitoruje, zatím nebyl nezaznamenán žádný 
problém. Ranní doba, kdy děti jezdí do školy je pod dozorem, jsou tam strážníci.  
p. Křenková (majitelka firmy Garmet)-parkoviště bylo veřejné. Takže ti lidi, co zde jezdili na 
oběd si mohli zaparkovat, najíst se a zase odjet. 
J. Pavlica-doplňuje, že město je domluvené s městskou policií, že pokud někdo bude u auta 
stát může tam auto zastavit na nezbytně dlouhou dobu.  
p. Křenková-dotazuje se, že pokud si tam bude firma Garmet nakládat jídlo, zda je to v 
pořádku. 
J. Pavlica-odpovídá, že ano, zákon to umožňuje. Pokud to auto nebude 20 minut bez dozoru, 
je to v pořádku. 
J. Koryčanský-dotazuje se, zda existuje krizový scénář, pokud by se muselo zaplatit třeba o 
60 milionů Kč navíc? Uvádí, že po rozhovoru s p.Hrnčárkem po minulém zrušeném ZM zjistil, 
že se nemůže půjčit vůbec nic. 
J. Pavlica-dotace se budou čerpat postupně. Prosí o doplnění p. Laktiše. 
M. Laktiš-ano je tam stanovený harmonogram s žádostí o platbu. Nejprve se vyčerpají dotace 
a naše zdroje a poté až externí zdroj.  
D. Drápala-uvádí, že pan Melcher mu sdělil, že parkoviště je na stavební povolení, paní 
Kosová říkala že se o tom bude teprve jednat. Doptává se jaká je tedy pravda. 
M. Moll-oba projekty jsou v procesu zpracování. Jeden projekt je na stavebním úřadě u 
druhého se nastavuje technická činnost.  
D. Drápala-teprve v průběhu projektu se řeší, jaké je nejvhodnější řešení? 
M. Moll-hledá se řešení, aby kapacity pro parkování byly nejvhodnější pro školu. 
D. Drápala-jde se do velké akce, ale v některých věcech se nepřemýšlí strategicky dopředu. 
Doufá, že výfukové plyny nebudou dětem kazit výuku. 
P. Jelínek-tento týden komunikoval se zástupci obchodníků a má pocit, že někteří o tom 
zastavení neví. Další problém zaslechl s rozmnožováním hlodavců pro demolici. Zverimex to 
řeší zvýšeným počtem jedů. 
K. Kosová-chtěla to vyjasnit i pro veřejnost. V roce 2019 byl zpracován realizační model, mimo 
jiné, je naplánováno, jak by v KC mělo vypadat gastro a ohledně příspěvkových organizací. 
p. Vičanová-dodává poznámku, jak p. Kučera zpochybňuje kapacitu sálu. To, že v projektech 
figurují čísla 360-370 je z jednoho důvodu. Zaprvé záleží na tom, jaké budou k dispozici 
sedačky v období kdy budou dodávány. 
J. Pavlica-shrnuje. V projektu je 280+55 míst a může to být navýšeno na úkor komfortu. Podle 
požární zprávy ale v sále může být až 400 diváků. 
p. Jiroušek-oslovil město s žádostí tykající se úpravy knihovny v podlahách 1. patra, kdy má 
být zajištěn 3x3m průhled od spodního patra. Pokládá to za úbytek funkčnosti. Přínos tohoto 
detailu je prakticky nulový. Ověřil si to i u architektů, kteří se neshodují s tím, že by tam bylo 
něco takového potřeba. Opačný názor má stavební komise. Bylo jen řečeno, že už to je vše 
hotovo a doladěno. Nesdílí takový názor. Vyzývá všechny zastupitele, jestli nestojí tato věc za 
nové zvážení, jestli tento detail je potřebný pro knihovnu. Více než 12 lidí ze ZM jsou ochotni 
tuto věc znova zvažovat. Je to na místě po informacích, které se vyskytly s možnými 
komplikacemi, které se na knihovně nyní vyskytují. 
J. Horký-návrh “díra ve stropě“ byl v návrhu již od počátku. Stavební komise již nedoporučuje 
měnit projektovou dokumentaci. Na toto jednání byl přizván i statik, který sdílí stejný názor. 
J. Horký ukazuje návrh i v prezentaci. 
Občan p. Jiroušek-kontakt vizuální z prvního patra přes stoleček bude prakticky minimální. Je 
nutno si uvědomit rozhledové úhly. Ze spodního pohledu půjde vidět pouze designová zářivka 
a strop.  
J. Pavlica-informuje, že bude respektovat názory odborníků a dodává, že v této fázi realizace 
stavby je nemístné se o něčem takovém bavit 
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R. Holiš- p. Jiroušek také vzpomenul citový vztah k 1. patru. Rozumí jeho vztahu k této budově 
ale schvaloval to výrobní orgán, který byl komunikován jak s architekty, tak s veřejností. Ale 
respektuje názor autora. Znovu podotýká, že není možné v této fázi změnit celý projekt.  
K. Kosová-dopracovaná studie byla představena veřejnosti, přesto dotaz p. Jirouška byl 
komunikován opět na stavební komisi, a to bylo opět zamítnuto. Máme za sebou 
architektonickou soutěž, dopracované studie, konzultace se zastupiteli, není vhodné nyní 
zasahovat. 
J. Koryčanský-chápe p. Jirouška. A podotýká, že asi tolik místa v knihovně nepotřebujeme, 
když uděláme v místnosti 4x8 metrů díru ve stropu. Dále dodává, že to také není moc 
bezpečné. 
Občan p. Dorotík-z důvodu financování těchto dvou velkých projektů. Když zastupitel Mácha 
požadoval, aby na každém zastupitelstvu svítilo financování projektu. Chtěl by podpořit tento 
dotaz, aby každé zastupitelstvo zaznělo co, za kolik a časový harmonogram. PODNĚT! 
Směřuje připomínku k p. Koryčanskému, v řadě případech ho i podpořil. Postupem času však 
zjistil, že bije do nového KC jen proto, že ho tady vůbec nechce.  
A. Vychodil-na otvor upozornil již před schválením a nikdo se k němu nepřidal. A nyní po dvou 
letech jsou někteří proti otvoru.  
L. Pavelková-zastupitele informovala ohledně toho, aby věděli o změnách a průběhu stavby. 
Vyzývá J. Sobotku o informaci jako projektového manažera. 
A. Vychodil-vyjádření k díře v Knihovně. Jak na kontrolním výboru řekl, že ji nechce a nikdo se 
k němu nepřidal a najednou to teď lidé nechtějí, tak mu to přijde nekorektní. 
J. Sobotka-představuje návrh organizační struktury projektu. Seznamuje zastupitele s 
projektovým týmem a řídícím výborem KC. 
M. Drápal: Dotazuje se jaká je pracovní náplň pana Jakubíka, který pracoval nyní ve 
zbouraném kinu. 
J. Sobotka-Jakubík pracuje jako dramaturg. Připravuje filmové produkce, jelikož se promítá i 
tady v kavárně Brillovky, dále připravuje akce pro město. Jakubík je tedy 100 % vytížen. 
Občan p. Dorotík-dodává, že chtějí vidět na každém ZM čísla. 
J. Pavlica-ano, pracuje se na tom.  
 
D) Odbor finanční 
10 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 6/2022 - předkládají: Ing. Martin 
Hrnčárek, Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva:  
Na základě požadavků jednotlivých odborů předkládáme ke schválení rozpočtové opatření č. 
6.Z příjmové stránky lze upozornit na získané dotace k již dokončené první etapě akce 
Chodník Tylovice - Hážovice ve výši 8,6 mil Kč, dále je potvrzena dotace na opravu cest po 
kůrovcové těžbě ve výši 5,3 mil Kč (Pod Pindulu, Pod Chlácholovem). Třetí potvrzenou dotací 
je částka 1,9 mil Kč na Chodník Dolní Paseky - úsek 2. Souběžně na straně příjmů 
zapracováváme doplatek kompenzačního bonusu COVID 19 v částce cca 1 mil Kč.Na straně 
výdajové je nejvýznamnější položkou požadavek FC Rožnov pod Radhoštěm na dotaci na 
výměnu umělého trávníku ve výši 6,3 mil Kč s tím, že celková akce je projektována na cca 21 
mil Kč. 70 % dotaci pak poskytuje Národní sportovní agentura. S touto akcí se počítalo v 
rozpočtu pod ,,čarou“ v hodnotě 3 mil Kč. Dle vyjádření zástupce FC žadatel nedisponuje 
žádnými vlastními finančními zdroji. Z vlastních investičních projektů je nejvýznamnější 
položkou pokračování další etapy Chodníku Tylovice Hážovice. Zde je již vysoutěžená cena v 
částce 10,7 mil Kč. V rozpočtu akce je přiznaná rezerva ve výši 1 mil Kč. Akce probíhá ve 
spolupráci s Ředitelstvím silnic ZK. Při zapracování rozpočtu na rekonstrukci kuchyně ZŠ 5 
května v částce 9,5 mil Kč došlo k chybě, přičemž zapracovaný rozpočet byl pouze na stavební 
část. Aby bylo možné realizovat celou rekonstrukci, je nutné rozpočet navýšit o částku 2,9 mil 
Kč na gastro vybavení. Částky jsou před soutěží, nicméně nelze čekat na soutěž a následně 
jednat o rozpočtu, protože realizace musí proběhnout v letních prázdninách. Z provozních 
výdajů navyšujeme náklady na elektrickou energii z důvodů ujasnění nových cen a záloh od 
dodavatelů. Většinově se navrhovaná částka spotřebuje na veřejné osvětlení. Tímto 
navýšením by již měly být náklady na el. energii za město komplexně rozpočtovány. Tzn. 
náklady na energie jsou zohledněny v rozpočtech našich s.r.o, našich p.o. a po tomto ROP již 



  13/32 

i na odběrných místech pod MÚ. Je třeba však upozornit na skutečnost, že se jedná o zálohy. 
V oblasti předpokládané změny DPH nedošlo ke snížení. Tímto ROP také rušíme položku na 
nákup budov České pošty, a to včetně financování (úvěry). Rozpuštěné prostředky jsou pak 
navrhovány do navýšení prostředků na úroky a částečně i k pronájmu jiných prostor. Proto 
navrhujeme, aby část těchto prostředků, dříve vyčleněna pro potřeby úřadu, byla použita pro 
stejný účel. Aktuální situace na hlavní budově neodpovídá zcela standardům pracoviště, kde 
díky prostorové nouzi jsou některé kanceláře přeplněné, zaměstnanci se ruší tel. hovory, 
zákazníci vyřizují své agendy v ne optimálních prostorech (hrobová místa). Souběžně jsou 
sociální zázemí na hranici únosnosti a úřad postrádá druhou zasedací místnost. V kombinaci 
s přijetím několika nových pracovních pozic a obsazení míst v zástupu např. za mateřskou je 
tato situace již neudržitelná. Situace se ještě zhorší v okamžiku, kdy se podaří obsadit pracovní 
pozice, které jsou dlouhodobě neobsazené (např. vedoucí odboru investic a pod). V těchto 
kancelářích jsou dočasně pracovníci, kteří je pak budou musit vyklidit a není pro ně náhradní 
prostor. V návaznosti na tuto skutečnost také upozorňujeme, že některé prostory úřadu jsou 
na úkor kanceláří pronajaty ke komerčnímu nájmu (pekárna ARETE na náměstí, Elim – 
noclehárna. Pronájem by byl sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou, tzn. tuto transakci 
by bylo možné přehodnotit v okamžiku, pokud by nastala změny to umožňující. (např. přechod 
některé agendy MÚ na stát). Celková alokace v rozpočtu je na částku 400 tis. Kč, přičemž 
nájem je předjednán za výhodných podmínek při částce 93 Kč/m2/měsíc. Větší část nákladů 
jsou pak zálohy na energie. V budově se topí plynem s vlastní kotelnou. Pro MÚ má tento 
prostor praktický význam pro možnost propojení počítačové sítě bez významnějších 
ekonomických nákladů. Jedná se o sousedící budovu s dnešní radnicí.  
Přílohy:  
Příloha č. 1: ROP6_2022_ZM.xls 
Příloha č. 2: Vyjadreni_Sportovni_komise_24_2022_k_zadosti_FC.docx 
  
Diskuze:  
M. Hrnčárek promítá prezentaci na které vysvětluje rozpočtové opatření.  
P. Jelínek-děkuje všem, co se podíleli na revitalizaci chodníku na Pasekách.  
R. Mácha-prezentuje rozhodnutí finančního výboru. Připomínka č.1. Nezdravý trend velmi 
rychlého rozpouštění rozpočtové rezervy. Pokud schválíme toto rozpočtové opatření, zbydou 
pouze 3 miliony v rezervě. Rekonstrukce kuchyně, ZŠ 5. května, bude doplněno 
pravděpodobně během jednání. Připomínka k finančnímu plnění dvou staveb KC a přístavby 
knihovny. Diskuze k částce na dofinancování trávníku FC Rožnov. Způsob tzv. automatického 
financování, smluvní způsob pomoci, kdy se příjemce zaváže k plnění, nemusí být finanční.  
J. Pavlica-vidí rezervu v těch 4 milionech Kč, které by mohly zbýt.  
M. Hrnčárek-informuje, že inflace má jednu pozitivní vlastnost a to tu, že bude větší výnos na 
daních z přidané hodnoty. 
R. Holiš-propad tam je 30 mil. Oproti plánovanému rozpočtu. Jde k tématu sportovních dotaci. 
Od roku 2012 dostali 4,5 milionů Kč sportovní spolky od kraje. Není možné, aby město 
pěstovalo spolky tak, že to, co jim nedá někdo jiný, jim dá město. Je to také v zájmu spolku, 
aby hledali dotaci i jinde, aby žádali kraj o dotace.  
J. Pavlica-děkuje a bude rád, aby spolkům dal hejtman radu, jak čerpat dotace z kraje. 
J. Koryčanský-Vsetín žádá o 100 % dotaci na veřejné osvětlení. Největší problém má s 
umělým otrávněním. Poslal někdo z FC hospodaření za rok 2021? Poslal někdo, kolik stojí 
příspěvek za jednoho žáka? Za kolik plochu pronajímají FC Baníku? Apeluje na p. Strkače aby 
zaslal zprávu o tom, jak hospodaří. A poznamenává, že určitě podpoří sport. 
J. Pavlica-vyzývá J. Cieslara k vyjádření se k veřejnému osvětlení na Vsetíně. 
J. Cieslar-na Vsetíně se dá projekt postavit na dotaci 100 % ale omezení je 10 mil. Na rok na 
žadatele. Tak by ho zajímalo, jak udělali to, že dostali 40 mil. 
J. Koryčanský-odpovídá, že to rozdělil. 
M. Hanzl-gastro vybavení ke kuchyni chybělo. Veřejná zakázka je vyhlášena ale rozpočet 
bude vyšší, než byl zařazen v lednovém rozpočtu. 
Občan p. Strkač: Nechtěl oslovit město s tím, aby jim dalo ty peníze, jinak to padne. Z důvodu 
dotačního titulu region21 kdy se musí prokázat vlastními zdroji a musí je dodat dvěma 
způsoby. A to buďto, že je máme na účtu nebo nám zastupitelstvo přislíbí, že nám pomůžou. 
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Určitě budeme oslovovat i menší firmy, které nás podporují a rád si i domluvím schůzku s p. 
Holišem, aby mi poradil, co máme dělat. Určitě budeme aktivně oslovovat všechny firmy. 
Souhlasím s p. Koryčanským, že umělá tráva je špatná, protože je po smrti. Jediný příjem jsou 
peníze z pronájmu umělé trávy. Bufet vlastní TJ. Jeden žák stojí 3-4 tis. ročně. Nevybírají 
příspěvek od matek samoživitelek a pokud má rodič dvě a více děti, nechtějí to za každé dítě. 
Samozřejmě z jejich strany mohou městu poskytnout pomoc na kulturních akcí. Pan Strkač 
poskytne finanční zprávu. 
J. Pavlica-ano, mě takto to stačí. Bude rád za finanční zprávu.  
L. Adámek-poukazuje, že s fotbalisty komunikoval i v roce 2020 a ví, že si ty dotaze vyběhali. 
Poukazuje na to, že z velké části to dělají trenéři dobrovolně.  
M. Kokinopulos-sděluje střet zájmů, jelikož je ředitel školy. Co se týče fotbalu, malé obce mají 
nové sportoviště, což Rožnov opravdu nemá, protože malé obce měly možnost získat dotace.  
R. Mácha-cítil, že je postaven proti fotbalovému klubu. To tak ale není, po finančním výboru 
oslovil Jakuba a společně hledali řešení, jak sehnat dotace a částka byla ve prospěch FC 
potvrzena. 
  
usnesení č. 8/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje upravené rozpočtové opatření č. 
6/2022 v rozsahu 26 463 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené 
přílohy. 
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (J. Koryčanský), Nehlasovalo: 0  
  
usnesení č. 9/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm ukládá Městskému úřadu Rožnov pod 
Radhoštěm předložit k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm návrh 
smlouvy o poskytnutí finančních prostředků v maximální výši 6 290 tis. Kč ve prospěch spolku 
Fotbalový club FC Rožnov pod Radhoštěm, z.s., se sídlem Pod strání 2268, 756 61 Rožnov 
pod Radhoštěm, IČO 69211728, jako spoluúčasti k dotaci na rekonstrukci fotbalového hřiště 
s umělým trávníkem na fotbalovém stadionu na adrese Pod strání 2268, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, o níž bude spolek v roce 2022 žádat Národní sportovní agenturu, a to po obdržení 
žádosti spolku a v případě, že Fotbalový club FC Rožnov pod Radhoštěm, z.s., obdrží kladné 
rozhodnutí o přidělení dotace na rekonstrukci fotbalového hřiště s umělým trávníkem od 
Národní sportovní agentury pro rok 2022. 
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (J. Koryčanský), Nehlasovalo: 0  
 
11 - Smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku - financování autobusové linky 
Dolní Paseky - předkládají: Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva:  
V systému dopravní obslužnosti Zlínského kraje je také zahrnutá linka Dolní Paseky č. 948650, 
která je dlouhodobě ztrátová a dle vyjádření zástupců ZK má spíše charakter MHD. Za účelem 
udržení této linky je požadován od města každoroční samostatný příspěvek, pro rok 2022 ve 
výši 690 000 Kč. Tento příspěvek má krýt ztrátu této linky. Financování této linky v jednotlivých 
letech bylo následující: Do roku 2013 v paušálu Rok 2014 138 000 Kč Rok 2015 (70 %) 322 
000 Kč Rok 2016 (100 %) 460 000 Kč Rok 2017 (100 %) 460 000 Kč Rok 2018 (100 %) 460 
000 Kč Rok 2019 (100 %) 460 000 Kč Rok 2020 (100 %) 823 761 Kč (po vyúčtování - doplatek). 
Rok 2021 (100%) 933 615 Kč (po vyúčtování - doplatek). Odůvodnění doplatku je v příloze 
tohoto materiálu. Rok 2022 (100 %) 690 000 Kč záloha Mimo tuto linku přispíváme do systému 
Kč 100 na osobu a rok, což činí částku cca 1.65 mil Kč. Náklady na celý systém jsou součástí 
rozpočtu 2022. U příspěvku 100 Kč na osobu a rok lze očekávat v budoucnu navýšení. 
Finanční odbor si dovoluje upozornit na původní předpoklad, že po zavedení služby Senior 
Taxi dojde k redukci této linky (četnost spojů) za účelem snížení nákladů, protože je touto 
alternativou (taxi) částečně služba pro obyvatelstvo dublována. Připadá v úvahu např. snížení 
četnosti o 20 - 30 %. V návaznosti na zvýšené ceny paliv je nutné se touto myšlenkou opět 
zabývat. K dnešnímu datu však k této redukci nebylo přistoupeno. Náklady na Senior Taxi jsou 
ročně cca 500 tis. Kč.  
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Přílohy:  
Příloha č. 1: Smlouva_MHD_Roznov_pod_Radhostem_2022_final.pdf 
Příloha č. 2: MHD_prispevek_vyporadani_RoznovpR.xls 
Příloha č. 3: Vyuctovani_linky_Dolni_Paseky_2021.pdf 
Příloha č. 4: Vyuctovani_linky_Dolni_Paseky_2021_detail.pdf 
   
usnesení č. 10/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dalšího 
finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti linky č. 948650 mezi Zlínským 
krajem se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, IČ 70891320 jako příjemcem 
finančního příspěvku a městem Rožnov pod Radhoštěm jako poskytovatelem finančního 
příspěvku dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném 
v předložené příloze č. 1 je součástí tohoto usnesení. 
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
  
E) Odbor školství a kultury 
12 - Projednání a schválení OZV o zkrácení doby nočního klidu v roce 2022 - předkládají: 
Ing. Martin Beníček, Mgr. Kristýna Kosová   
Důvodová zpráva:  
Na základě závěrů přijatých na radě města dne 26. 2. 2021 (120. jednání/bod 2) a následně 
radě města dne 8.4. 2022 (125 jednání, bod 3, usnesení č. 2285/125/RM/08/04/2022) 
zpracoval Odbor kanceláře starosty návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují 
výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu v roce 2022. V souladu s rozhodnutím 
rady byly do návrhu zapracovány všechny návrhy na zkrácení doby nočního klidu, které město 
obdrželo na základě veřejné výzvy s tím, že doba nočního klidu byla zkrácena maximálně o 2 
hodiny, tedy počátek doby nočního klidu byl posunut z 22 hodiny na 24 hodinu. U akcí, které 
se konají ve všedních dnech a u kterých byla doba nočního klidu v souladu s minulými lety 
zkrácena pouze o 1 hodinu (z 22 hodiny na 23 hodinu), neboť se jedná o noc mezi pracovními 
dny. Výjimkou je zkrácení doby nočního klidu v noci ze dne 31. 12. 2021 na 1. 1. 2022 z důvodu 
oslav konce kalendářního roku. Zde je doba nočního klidu stanovena dle obvyklého postupu 
od 1:30 hodin do 6:00 hodin. 
Návrh byl zaslán k posouzení zákonnosti na Ministerstvo vnitra ČR spolu s přílohou, která 
obsahovala zdůvodnění, proč chce město Rožnov pod Radhoštěm vydat OZV zkracující v 
některých dnech dobu nočního klidu. Návrh OZV nebyl MV ČR shledán v rozporu se zákonem. 
Vyjádření MV je uvedeno v příloze č. 3.  
Návrh OZV je uveden v příloze č. 1 projednávaného bodu. 
Zdůvodnění, proč chce město vydat OZV, je uvedeno v příloze č. 2. 
Právní posouzení návrhu obecně závazné vyhlášky – detailní právní rozbor OZV vypracovaný 
MV ČR – je uveden v příloze č. 3. 
Přehled společenských akcí, v důsledku, kterých dochází ke zkrácení doby nočního klidu na 
území města Rožnov pod Radhoštěm, je uveden v příloze č. 4. Z důvodu změny termínu 
konání ZM byly z návrhu OZV vyřazeny první dvě akce: ER PE ER Motoparty v plánovaném 
termínu 13. -15. 5. a Night Trail Run v plánovaném termínu 21. 5. 2022. Důvodem je časová 
nedostatečnost pro nabytí účinnosti OZV (15. den po dni jejího vyhlášení) vůči těmto akcím. 
Pořadatelé jsou s tímto stavem věci obeznámeni. Oproti minulým letům vyhláška při schválení 
není označena číslem – v usnesení ani textu vyhlášky. Tato změna souvisí s novým způsobem 
zveřejňování vyhlášek ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků. 
Pořadové číslo bude vyhlášce přiděleno při zveřejnění ve Sbírce a na základě doporučení 
ministerstva vnitra se již nemá uvádět v textu vyhlášky.  
Přílohy:  
Příloha č. 1: OZV_2022_priloha1_navrh_zneni_vyhlasky_po_uprave_20220502.docx 
Příloha č. 2: OZV_2022_Priloha2_nocni_klid_zduvodneni_akci_s_NTR.docx 
Příloha č. 3: OZV_2022_priloha3_pravni_posouzeni_zakonnosti.pdf 
Příloha č. 4: OZV_2022_Priloha4_Akce_ve_meste_pres_22._hodinu_final_format.xlsx 
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usnesení č. 11/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku, 
kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu, dle důvodové 
zprávy a předložené přílohy č. 1. Schválená obecně závazná vyhláška je součástí tohoto 
usnesení.  
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (R. Mácha)  
  
F) Odbor strategického rozvoje a projektů 
13 - Zpráva o činnosti energetika města - předkládají: Ing. Michal Laktiš, Ing. Jan Cieslar, 
Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva:  
Energetik města předkládá zastupitelstvu města zprávu o činnosti s výčtem stěžejních 
realizovaných, probíhajících i připravovaných aktivit a projektů. 
Přílohy:  
Příloha č. 1: Zprava_o_cinnosti_energetika_mesta_2022.pptx 
  
Diskuze:  
J. Koryčanský – dotazuje se, zda do ročních nákladů se počítá i zimní stadion a bazén? 
J. Cieslar-ano i koupaliště. 
J. Koryčanský-těch 32 milionů Kč je za loňský rok? 
J. Cieslar-to jsou ceny spotřeb z loňského roku při cenách z letošního roku. 
J. Koryčanský-a kolik měli v předchozích letech? 
J. Cieslar-dodává, že to z hlavy neřekne. Předpokládá, že to mohlo být kolem 25 milionů Kč. 
J. Koryčanský-stálo by to za informaci. Dále se chce zeptat na rekonstrukci školy na 
Koryčanských pasekách a zateplení školy na Záhumení. Jaká je předpokládaná cena celkové 
investice? 
J. Cieslar-jedna budova 25 mil, druhá budova by měla být o něco méně, předpokládám 20 mil. 
Dotace 55 % možná 60 %. 
J. Koryčanský-kolik se platí za kW? 
J. Cieslar-3500 Kč bez DPH za MWh. Je to cena na tento rok. Na příští rok je zafixováno něco 
kolem 3900 Kč. Plyn je nakoupený za 1412 Kč za MWh, aktuálně na burze je dražší. 
J. Koryčanský-oslovuje p. Hrnčárka, jestli budeme počítat s navýšení v rozpočtu na další rok? 
M. Hrnčárek-přibližně 30 %. 
R. Mácha-1. připomínka vzpomněl si, že existuje dokument–základní cíle v oblasti energetiky, 
materiál konkretizuje specifické cíle. Jeho doporučení směřuje k vyjádření, co jsme si 
definovali v minulém roku při tvorbě tohoto dokumentu. 2. připomínka k bilančních datech 
města o spotřebě města a jeho finančním vyjádření. 3. připomínka směřuje ke spolupráci s 
odbornými společnostmi. Má namysli nejen agenturu zlínského kraje ale také 
moravskoslezské energetické centrum. Energetika je nejen aktuální téma ale také téma 
strategické. Prosím o zpracování druhé připomínky tzv. bilanci skutečné spotřeby. PODNĚT! 
J. Cieslar-informuje, že to pojal souhrnně kolik vynakládáme na energie a jaký je potenciál na 
úspory. Rozpracování do detailu bude vycházet z projektu EPC, který bude v průběhu roku 
projednáván na RM.  
J. Koryčanský- viděl spoustu nápadu, které je možné realizovat. Dotazuje se, zda víme, jak tu 
realizaci rozložit a na kolik let? 
J. Cieslar-ano, potenciál tam je řádově na desítkách milionů korun. Analýzu předkládal na RM. 
J. Koryčanský-kolik MW by se mohlo vyrobit na těch našich školách? 
J. Cieslar-odhaduje 1000 kWh.  
I. Lukáš-žádá, aby to bylo zpracováno ve fyzikálních jednotkách nikoliv korunách. 
M. Laktiš-děkuje energetikovi. Věří, že plány, které máme tak se za pomocí dotačních titulů 
podaří úspěšně dokončit. 
K. Kosová-děkuje jak p. Laktišovi tak panu Cieslarovi. 
 
usnesení č. 12/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí zprávu o činnosti energetika 
města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a předložené přílohy. 
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Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
14 - Informace o monitorovací stanici kvality ovzduší - předkládají: Ing. Michal Laktiš, 
Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva:  
Monitorovací stanice byla pořízena v rámci projektu ,,Pořízení monitorovací stanice kvality 
ovzduší pro město Rožnov pod Radhoštěm“, tento projekt je spolufinancován prostřednictvím 
Operačního programu Životního prostředí. Stanice je v provozu od 20.12.2021. Obsahem 
prezentace budou základní informace o stanici a zastupitelé budou stručně seznámeni s 
prvními naměřenými daty. 
Přílohy:  
Příloha č. 1: Zastupitelstvo_prezentace_final.pptx 
  
Diskuze:  
L. Ohryzková představuje monitorovací zařízení, její umístění, funkce apod. 
P. Jelínek-zarazilo ho, že ta cedule, co promítá data je na městské budově. Logika mu velí, že 
ta cedule by měla být spíše na křižovatce. 
M. Laktiš-toto umístění bylo schváleno RM, právě proto aby zamezilo vandalům.  
K. Kosová-kdyby cedule byla u křižovatky, není tam pěší tah, tudíž by ta informace byla pouze 
pro projíždějící řidiče.  
J. Koryčanský-dotazuje se, zda se přemýšlelo, že by se to zobrazovalo na stránkách města? 
L. Ohryzková-ano proklik na stránkách je, ukazují se tam všechny data. 
M. Laktiš-dodává, že se uvažuje nad tím, aby se čidla rozmístili i po městě, okolo obydlených 
částí. 
K. Kosová-o dopadech na zdraví budeme i za město komunikovat. 
I. Lukáš-ohledně informační tabule, tam mu překáží sluneční svit, tudíž jsou obtížněji čitelné. 
K informacím na webu města, on sám měl problém je dohledat. Hledal to v sekci životního 
prostředí a tam to nenašel. A co se tyče benzoapyrenu, je to nebezpečný karcinogen. Vzniká 
při nedokonalém hoření a spalování odpadu. Největším zdrojem je nedokonalé spalování 
vlhkého dřeva. Měli bychom se zaměřit na kontroly v terénu jak městskou policií, tak i našimi 
terénními pracovníky.  
M. Laktiš-informuje, že proklik není pod životním prostředí, protože na to nemají kapacity.  
R. Holiš-výběr těchto tří míst byl ovlivněn zdrojem elektrické energie. A k datum, které byly 
prezentované je velice rád. Konečně vidí, co se děje a bude to jasně a přesně definováno. 
R. Mácha-manažerské shrnutí. Měli bychom být vůči zastupitelům více stručnější. Shrnutí by 
mělo být na 1-2 stránky.  
Děkuje za zaměření na osvětu. Když už je potřeba zjistit zdroj, kde jsou lokální topeniště, 
spolupracujme s těmi, kteří tomu rozumí a využívejme web ČHMÚ. 
 
usnesení č. 13/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí zprávu o monitorovací stanici 
kvality ovzduší pořízené v rámci projektu "Pořízení monitorovací stanice kvality ovzduší pro 
město Rožnov pod Radhoštěm", dle důvodové zprávy a předložené přílohy. 
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (J. Koryčanský)  
  
G) Odbor správy majetku 
15 - Projednání a schválení směny nově odděleného pozemku p. č. 1152/4 díl „a“ o 
výměře 156 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za nově oddělený pozemek 
p. č. 1152/38 o výměře 156 m2 ve vlastnictví Z S, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. - 
předkládají: Ing. Michaela Hanzl, Mgr. Kristýna Kosová   
Důvodová zpráva:  
Dne 30.1.2022 podal Zdeněk Smetaník, trvalé bydliště Na Lužníku 630, Krhová, žádost na 
směnu části pozemku p. č. 1152/21 o výměře cca 160 m2 v jeho vlastnictví, za část pozemku 
p. č. 1152/4 o výměře cca 160 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, vše v k. ú. 
Rožnov pod Radhoštěm. Přesné výměry směňovaných částí dotčených pozemků byly 
následně určeny geometrickým plánem č. 6946-57/2022, vyhotoveným autorizovaným 
geodetem Ladislavem Vránou, Chelčického 761/12, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 
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73047538, dne 22.3.2022 a potvrzeným příslušným katastrálním úřadem pod č. PGP-
354/2022-836 dne 25.3.2022. Z pozemku p. č. 1152/4 v obci a katastrálním území Rožnov 
pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm byl oddělen nový pozemek p. č. 
1152/4 díl „a“ o nové výměře 156 m2 a z pozemku p. č. 1152/21 v obci a katastrálním území 
Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví Zdeňka Smetaníka byl oddělen pozemek p. č. 1152/38 
o nové výměře 156 m2. Tyto nově oddělené pozemky jsou předmětem směny. Geometrický 
plán je uveden v příloze č. 2 projednávaného bodu. Umístění inženýrských sítí je uvedeno v 
příloze č. 3 projednávaného bodu, katastrální mapa, ortofoto mapa a koordinační situační 
výkres v příloze č. 5, 6 a 7 projednávaného bodu. 
Žádost odůvodnil žadatel budoucí výstavbou bytového domu, kdy na části dotčeného 
městského pozemku bude zřízeno parkoviště pro osobní vozidla a zeleň. Dotčená část 
pozemku ve vlastnictví Zdeňka Smetaníka bude využita pro vybudování veřejného přístupu od 
bytového domu č.p. 1694 a č.p. 1695 ke gymnáziu na Koryčanských Pasekách. Žádost je 
uvedena v příloze č. 4 projednávaného bodu.  
 
Cenu za m2 pozemku navrhuje Odbor správy majetku ve výši 150 Kč/m2. Pro stanovení 
obvyklé ceny pozemků výše uvedených, které mají charakter zeleně, bylo použito „Odborné 
vyjádření k ceně č. 70 – 2020 ze dne 09.07.2020“ pro pozemky v rezidenční části Hážovice, 
zpracované znalcem Ivo Pupíkem, dle kterého je cena 150,- Kč/m2. Uvedené odborné 
vyjádření je uvedeno v příloze č. 8 projednávaného bodu.  
Dle „Interní cenové mapy pozemků v Rožnově pod Radhoštěm“ schválené usnesením č. 
237/18 na zasedání RM dne 11.7.2011, je stanovena cena výše uvedeného městského 
pozemku jako pozemek v sídlištním celku nezastavěný, zeleň ve výši 150-200 Kč/m2 a tyto 
ceny jsou platné i pro rok 2022. Interní cenová mapa je uvedena v příloze č. 9 projednávaného 
bodu. 
Cena dotčeného městského pozemku p. č. 1152/4 dle evidenční karty majetku vedené v 
účetnictví Města Rožnov pod Radhoštěm je ve výši 4.770 Kč, což je 7,22 Kč/m2. Evidenční 
karta majetku je uvedena v příloze č. 10 projednávaného bodu. Na dotčeném městském 
pozemku jsou náletové dřeviny a je neudržovaný. Situační foto je uvedeno v příloze č. 11 
projednávaného bodu. 
 
Žádost projednala koordinační skupina na svém zasedání dne 15.2.2022 a se směnou částí 
výše uvedených pozemků souhlasí. 
Záměr na směnu nově označených pozemků p. č. 1152/4 díl „a“ o výměře 156 m2 ve vlastnictví 
města Rožnov pod Radhoštěm a pozemku p. č. 1152/38 ve vlastnictví Zdeňka Smetaníka, vše 
v obci a katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, byl schválen Radou města Rožnov pod 
Radhoštěm usnesením č. 2202/120/RM/25/02/2022 ze dne 25.2.2022 a zveřejněn na úřední 
desce města Rožnov pod Radhoštěm od 2.3.2022 do 18.3.2022, a to i způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. V době zveřejnění záměru na úřední desce nebyly vzneseny žádné 
připomínky či podněty ke směně pozemků. 
 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání a ke schválení znění 
směnné smlouvy č. 53/2022/OSM, dle které bude realizována směna výše uvedených částí 
pozemků a podkladů pro směnu pozemků. 
Přílohy:  
Příloha č. 1: 01_Smenna_smlouva_S_Z.pdf 
Příloha č. 2: 02_Geomericky_plan.pdf 
Příloha č. 3: 03_Inzenyrske_site.pdf 
Příloha č. 4: 04_Zadost.pdf 
Příloha č. 5: 05_Katastralka.png 
Příloha č. 6: 06_Ortofoto.png 
Příloha č. 7: 07_Koordinacni_situacni_vykres.pdf 
Příloha č. 8: 08_Odborne_vyjadreni_k_cene.pdf 
Příloha č. 9: 09_Interni_cenova_mapa.pdf 
Příloha č. 10: 10_Evidencni_karta_majetku_1152_4.pdf 
Příloha č. 11: 11_Situcni_foto.pdf__ 
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Diskuze:  
L. Adámek-nepochopil, zda město přichází o ten pruh? 
K. Kosová-pruh je směřován za bytovým domem pro budoucí úpravy. 
 
usnesení č. 14/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje směnu části pozemku p č. 1152/4, 
oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 6946-57/2022 jako pozemek p. č. 
1152/4 díl „a“ o výměře 156 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví 
Zdeňka Smetaníka, trvalý pobyt Na Lužníku 630,756 63 Krhová, za část pozemku p. č. 
1152/21, oddělenou a nově označenou dle geometrického plánu č. 6946-57/2022 jako 
pozemek p. č. 1152/38 o výměře 156 m2 ve vlastnictví Zdeňka Smetaníka, do vlastnictví města 
Rožnov pod Radhoštěm, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh 
projednávaného bodu, a uzavření směnné smlouvy č. 53/2022/OSM mezi Zdeňkem 
Smetaníkem a městem Rožnov pod Radhoštěm, ve znění uvedeném v příloze č. 1 
projednávaného bodu. Schválená směnná smlouva je součástí tohoto usnesení. 
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (J. Koryčanský)  
 
16 - Projednání a schválení směny nově odděleného pozemku p.č. 1543/96 o výměře 25 
m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za nově oddělený pozemek p. č. 
1543/95 o výměře 25 m2 ve vlastnictví P Š, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. - 
předkládají: Ing. Michaela Hanzl, Mgr. Kristýna Kosová   
Důvodová zpráva:  
Dne 5.11.2021 podal Pavel Šimurda, vlastník pozemku p. č. 1543/65 a vlastník bytových 
jednotek 1090/3 1090/4 v bytovém domě č.p. 1090, postavené na pozemku p. č. st. 1266 
žádost o směnu části pozemku p. č. 1543/65 o výměře cca 25 m2 v jeho vlastnictví za část 
pozemku p. č. 1543/3 o výměře cca 25 m2 ve vlastnictví města. Žádost je uvedena v příloze 
č. 2 projednávaného bodu. Pozemek p. č. 1543/65 přímo sousedí s pozemkem p. č. 1543/3 
ve vlastnictví města. Dne 10.6.2009 vydal Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor 
výstavby a územního plánování, pod č.j. MěÚ/Výst/462/2009/Hol, rozhodnutí o umístění 
stavby „Dešťová kanalizace mezi Penzionem pro seniory a domy č.p. 1090,932, 929“ na 
pozemcích p. č. 1543/3 ve vlastnictví města a p. č. 1543/65 ve vlastnictví Pavla Šimurdy. 
Rozhodnutí je uvedeno v příloze č. 3 projednávaného bodu. Dotčené pozemky jsou uvedeny 
v příloze č. 4 (katastrální mapa) a č. 5 (ortofoto) projednávaného bodu. Stavba obsahovala 
zachycení dešťových vod ze zahrádek a z otevřeného odvodňovacího žlabu vytékajícího z 
oploceného areálu penzionu pro seniory a přilehlých zahrádek. Povrchové vody byly 
zachyceny odvodňovacím žlabem a odvedeny dešťovou kanalizační větví do stávajícího 
povrchového žlabu u domu č.p. 929. Tímto žlabem odtékají dešťové vody do jednotné 
kanalizační sítě města Rožnov pod Radhoštěm. Tím se vyřešila dlouhodobá problematická 
situace, kdy při vydatnějších deštích stékala dešťová voda z přilehlého svahu a prosakovala 
do sklepních prostorů bytového domu p. č. 1090. Odvodňovací žlab je umístěn na pozemku 
p. č. 1543/65 ve vlastnictví Pavla Šimurdy, který žádá město o směnu za část městského 
pozemku p. č. 1543/3. Touto směnou částí dotčených pozemků bude odvodňovací žlab 
umístěn po celé jeho délce na pozemcích města.  
Žádost projednala koordinační skupina 23.11.2021 a se směnou dotčených částí pozemků 
souhlasí. 
Cenu za m2 pozemku navrhuje Odbor správy majetku ve výši 150 Kč/m2. 
Pro stanovení obvyklé ceny pozemků výše uvedených, které mají charakter zeleně, bylo 
použito „Odborné vyjádření k ceně č. 70 – 2020 ze dne 09.07.2020“ pro pozemky v rezidenční 
části Hážovice, zpracované znalcem Ivo Pupíkem, dle kterého je cena 150,- Kč/m2. Uvedené 
odborné vyjádření je uvedeno v příloze č. 7 projednávaného bodu.  
Dle „Interní cenové mapy pozemků v Rožnově pod Radhoštěm“ schválené usnesením č. 
237/18 na zasedání RM dne 11.7.2011, je stanovena cena výše uvedeného městského 
pozemku jako pozemek v sídlištním celku nezastavěný, zeleň ve výši 150-200 Kč/m2 a tyto 
ceny jsou platné i pro rok 2022. Interní cenová mapa je uvedena v příloze č. 8 projednávaného 
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bodu. Cena dotčeného městského pozemku p. č. 1543/3 dle evidenční karty majetku vedené 
v účetnictví Města Rožnov pod Radhoštěm je ve výši 47.633 Kč, což je 19 Kč/m2. Evidenční 
karta majetku je uvedena v příloze č. 9 projednávaného bodu. 
 
Záměr na směnu nově označených pozemků oddělených dle geometrického plánu č. 6950-
70776/2022, jež je uveden v příloze č. 6 projednávaného bodu, p. č. 1543/95 o výměře 25 m2 
ve vlastnictví Pavla Šimurdy, za nově označený pozemek p. č. 1543/96 o výměře 25 m2 ve 
vlastnictví města, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, byl schválen Radou města Rožnov pod 
Radhoštěm usnesením č. 2096/111/RM/17/12/2021 ze dne 17.12.2021 a zveřejněn na úřední 
desce města Rožnov pod Radhoštěm od 3.1.2022 do 20.1.2022, a to i způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. V době zveřejnění záměru na úřední desce nebyly vzneseny žádné 
připomínky či podněty ke směně pozemků. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání znění směnné smlouvy č. 
54/2022/OSM a podklady, dle kterých bude realizována směna výše uvedených nově 
označených pozemků. 
Přílohy:  
Příloha č. 1: 01_Smenna_smlouva_P_S.pdf 
Příloha č. 2: 02_Zadost.pdf 
Příloha č. 3: 03_Rozhodnuti_MeU_OVaUP_povoleni_stavby.pdf 
Příloha č. 4: 04_katastralka_.png 
Příloha č. 5: 05_Ortofoto.png 
Příloha č. 6: 06_Geometricky_plan.pdf 
Příloha č. 7: 07_Odborne_vyjadreni_k_cene.pdf 
Příloha č. 8: 08_Interni_cenova_mapa.pdf 
Příloha č. 9: 09_Evidencni_karta_pozemku.pdf 
   
usnesení č. 15/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje směnu části pozemku p. č. 1543/3, 
oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 6950-70776/2022 jako pozemek p. č. 
1543/96 o výměře 25 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví Pavla 
Šimurdy, trvalý pobyt Sluneční 2400,756 61 Rožnov pod Radhoštěm, za část pozemku p. č. 
1543/65, oddělenou a nově označenou dle geometrického plánu č. 6950-70776/2022 jako 
pozemek p. č. 1543/95 o výměře 25 m2 ve vlastnictví Pavla Šimurdy do vlastnictví města 
Rožnov pod Radhoštěm, vše k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh 
projednávaného bodu, a uzavření směnné smlouvy č. 54/2022/OSM mezi městem Rožnov 
pod Radhoštěm a Pavlem Šimurdou ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. 
Schválená směnná smlouva je součástí tohoto usnesení. 
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (J. Koryčanský)  
 
17 - Revokace usnesení č. 11/23/ZM/22/02/2022 ze dne 22.02.2022 a projednání a 
schválení kupní smlouvy na výkup pozemků p. č. 1910/32 a p. č. 3630/18 v k.ú. Rožnov 
pod Radhoštěm - předkládají: Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Michaela Hanzl   
Důvodová zpráva:  
Město Rožnov pod Radhoštěm a společnost Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. mají záměr 
vybudovat nový vodovodní řad v lokalitě Horní Paseky dle projektové dokumentace 
„Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm“ zpracované 
společností KONEKO spol. s r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, IČO: 00577758.  
V rámci projektové přípravy majetkoprávní oddělení odboru správy majetku MěÚ Rožnov pod 
Radhoštěm nechalo zaměřit část místní komunikace v lokalitě Horní Paseky - Sladské, ve 
které má být budoucí vodovodní řad umístěn. Při geometrickém zaměření bylo zjištěno, že 
část povrchu místní komunikace se nachází na soukromých pozemcích. Skutečné zaměření 
místní komunikace je vyznačeno v situačním snímku, který je přílohou č. 1 a č. 2 
projednávaného bodu.  
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22.02.2022 projednalo a schválilo výkup nově 
oddělených a označených pozemků p. č. 1910/32 o výměře 9 m2 a p. č. 3630/29 o výměře 83 
m2 od Vlastimila Frydrycha, Sladské 1094, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm dle kupní smlouvy 
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č. 239/2021/OSM. V kupní smlouvě došlo k chybnému uvedení vykupované parcely p. č. 
3630/29 o výměře 83 m2.Předmětem výkupu je parcela původního parcelního čísla p. č. 
3630/18 o nové výměře 93 m2 stanovené geometrickým plánem č. 6584-290/2019 uvedeným 
v příloze č. 3 tohoto podání. Z tohoto důvodu navrhuje majetkoprávní oddělení revokaci 
usnesení č. 11/23/ZM/22/02/2022 ze dne 22.02.2022, kterým byla schválena kupní smlouva 
č. 239/2021/OSM, a která byla smluvními stranami podepsaná, ale nebyla vložena do katastru 
nemovitostí. Opravený výkup pozemků je navržen dle geometrického plánu č. 6584-290/2019 
v rozsahu nově odděleného a označeného pozemku p. č. 1910/32 o výměře 9 m2 a původního 
pozemku p. č. 3630/18 o nové výměře 93 m2, to vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. Součástí 
navrženého usnesení je schválení kupní smlouvy č. 99/2022/OSM uvedené v příloze č. 4 
projednávaného bodu uzavírané s Vlastimilem Frydrychem, Sladské 1094, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm jako prodávajícím a městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím. Na 
vykupovaných pozemcích se nachází část místní komunikace 3. třídy pasportní číslo 222c, 
která je vyznačena v příloze č. 5 projednávaného bodu. Výkup pozemků je navržen za cenu 
300,- Kč/m2 - tj. 30.600, - Kč. Výkupní cena za 1 m2 v této lokalitě je navržena ve výši 300,- 
Kč/m2 s přihlédnutím k tržním cenám obdobných pozemků v regionu (tato cena byla již 
projednána a schválena zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm na jednání dne 
22.02.2022). 
Přílohy:  
Příloha č. 1: Priloha_c._1_skutecne_zamereni_komunikace_sladske_cast_1.pdf 
Příloha č. 2: Priloha_c._2_skutecne_zamereni_komunikace_sladske_cast_2.pdf 
Příloha č. 3: Priloha_c._3_geometricky_plan_c._6584_290_2019.pdf 
Příloha č. 4: Priloha_c._4_kupni_smlouva_99_2022_OSM.pdf 
Příloha č. 5: 
Priloha_c._5_Situacni_snimek_s_vyznacenim_casti_mistni_komunikace_pasp._c._222c_urc
ene_k_vykupu.docx 
 
usnesení č. 16/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm revokuje své usnesení č. 11/23/ZM/22/02/2022 
ze dne 22.02.2022 a schvaluje koupi nově odděleného a označeného pozemku p. č. 1910/32 
o výměře 9 m2 a pozemku p. č. 3630/18 o nové výměře 93 m2, které vznikly dle geometrického 
plánu č. 6584-290/2019, uvedeného v příloze č. 3 projednávaného bodu, v k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm z vlastnictví pana Vlastimila Frydrycha, trvalý pobyt Sladské 1094, 756 61 Rožnov 
pod Radhoštěm, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh 
projednávaného bodu a uzavření kupní smlouvy č. 99/2022/OSM mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm, jako kupujícím a panem Vlastimilem Frydrychem, trvalý pobyt Sladské 1094, 756 
61 Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím ve znění uvedeném v příloze č. 4 
projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení.  
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (J. Koryčanský)  
 
18 - Projednání a schválení směnné smlouvy č. 92/2022/OSM mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm a společností ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o. (směna části 
městského pozemku p.č. 1040/2 za část pozemku p.č. 1002/62 ve vlastnictví ON 
SEMICONDUCTOR, vše v k. ú. Rožnov p. Radh - v rámci projektu Revitalizace náměstí. 
1.máje). - předkládají: Ing. Michaela Hanzl, Mgr. Kristýna Kosová   
Důvodová zpráva:  
Na základě zahájení prací v roce 2018 na projektu revitalizace "Náměstí 1. máje Rožnově pod 
Radhoštěm", kterým je dotčena i část pozemku p. č. 1002/62 (příloha č. 3 projednávaného 
bodu) ve vlastnictví společnosti ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o. , 1. máje 
2230, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 26821532 podala společnost ON 
SEMICONDUCTOR dne 26.10.2018 žádost na směnu pozemků (příloha č. 2 projednávaného 
bodu). V žádosti je navržena směna části pozemku p. č. 1002/62 ve vlastnictví ON 
SEMICONDUCTOR za část pozemku p. č. 1040/2 ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. 
Návrh na směnu části pozemku p. č. 1002/62 je dán existencí stávajícího veřejného chodníku 
a betonového schodiště na tomto pozemku, a především jeho budoucí úpravou v rámci 
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projektu revitalizace "Náměstí 1.máje Rožnově pod Radhoštěm. Požadovaná část pozemku 
p. č. 1040/2 ve vlastnictví města se nachází před budovou čp 2230 ve vlastnictví ON 
SEMICONDUCTOR (příloha č. 4 a č. 6 projednávaného bodu), nachází se na ní zeleň, 
zpevněný vstup a vjezd k budově s čp 2230 ve vlastnictví společnosti ON SEMICONDUCTOR 
a je dlouhodobě udržována touto společností.  
Žádost projednala koordinační skupina na svém zasedání dne 13.11.2018 a se směnou části 
výše uvedených pozemků souhlasila s tím, aby konečná směna pozemků byla řešena dle 
finální verze projektu revitalizace "Náměstí 1.máje Rožnově pod Radhoštěm" 
(příloha č. 5 projednávaného bodu - koordinační situační výkres z 1/2022 a příloha č. 6 
projednávaného bodu - katastrální a ortofoto mapa s vyznačením směňovaných částí 
pozemků).Po zaměření skutečného stavu částí směňovaných pozemků geodetem Ing. 
Josefem Kubáněm – geodetické práce, Horní Bečva 865, 756 57 Horní Bečva, IČO: 67303200 
byl dne 11.4.2022 vypracován geometrický plán č. 6948-75/2022, na základě kterého bude 
provedena směna části pozemku p. č. 1040/2 o výměře 129 m2 nově oddělené a označené 
jako p. č. 1040/152 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p. č. 
1002/62 o výměře 95 m2 nově oddělené a označené jako p. č. 1002/147 ve vlastnictví 
společnosti ON SEMICONDUCTOR, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (příloha č. 7 
projednávaného bodu).  
Navržená cena společností ON SEMICONDUCTOR ve výši 500 Kč/m2 pozemku za rozdíl ve 
výměrách směňovaných pozemků odpovídá ceně dle dříve vypracovaných znaleckých 
posudků na obdobné typy pozemků v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, tudíž jde o cenu v místě 
a čase obvyklou. Smluvní strany se dohodly, že rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků ve 
výši 17.000,- Kč (tj. 34 m2 * 500,- Kč/m2) bude ve prospěch města. Město Rožnov pod 
Radhoštěm a společnost ON SEMICONDUCTOR se dohodly, že náklady za vypracování 
geometrického plánu ve výši 5.100,- Kč a správní poplatek za návrh na zápis vlastnického 
práva do katastru nemovitostí ve výši 2.000,- Kč uhradí rovným dílem. Záměr na směnu 
pozemků, jenž jsou předmětem směnné smlouvy, byl schválen Radou města Rožnov pod 
Radhoštěm dne 25.3.2022, usnesením č. 2268/124/RM/25/03/2022 a zveřejněn na úřední 
desce města Rožnov pod Radhoštěm od 29.3.2022 do 14.4.2022, a to i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. V době zveřejnění záměru na úřední desce nebyly vzneseny 
žádné připomínky či podněty ke směně. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků ve znění 
směnné smlouvy č. 92/2022/OSM uvedené v příloze č. 1 projednávaného bodu, jak je uvedeno 
v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
Přílohy:  
Příloha č. 1: 
P1_Smenna_smlouva_c.92_2022_OSM_mesto_x_ONSEMICONDUCTOR_namesti_1.maje
_final_do_ZM_10.5.2022.pdf 
Příloha č. 2: P2_Zadost_ONSEMI_o_smenu_pozemku_z_26.10.2018.pdf 
Příloha č. 3: 
P3_C3_ONSEMICONDUCTOR_koordinacni_situacni_vykres_se_zaborem_z_29.5.2019.pdf 
Příloha č. 4: 
P4_KM_vyznacene_pozemky_ONSEMI_modre_mesto_cervene_z_GIS_mesta_k_31.12.202
1.pdf 
Příloha č. 5: P5_C3_ROZNOV_2022.pdf 
Příloha č. 6: 
P6_KM_orto_pozemky_ke_smene_cast_p.c._1002_62_ONSEMI_a_cast_p.c._1040_2_mest
o_vyznacene.jpg 
Příloha č. 7: P7_GP_6948_75_2022_namesti_1.maje_u_ONSEMI_k.u._RpR_A4.pdf 
 
 
Diskuze:  
J. Melcher-je to velice významná změna. Záleží to na tom, jaké finance bude schváleny v 
příštím finančním roce. Přichází se o část chodníku a přidává se plocha, která souvisí s 
projektem. 
D. Drápala-upozorňuje, že neexistuje plocha, která by se oficiálně jmenovala náměstí 1. máje. 
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usnesení č. 17/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje směnu části pozemku p. č. 1040/2 o 
výměře 129 m2 nově oddělené a označené jako p. č. 1040/152 ve vlastnictví města Rožnov 
pod Radhoštěm za část pozemku p. č. 1002/62 o výměře 95 m2 nově oddělené a označené 
jako p. č. 1002/147 ve vlastnictví společnosti ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, 
s.r.o., 1. máje 2230, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 26821532, vše odměřeno a 
označeno v geometrickém plánu č. 6948-75/2022 pro obec a katastrální území Rožnov pod 
Radhoštěm, s dohodnutým doplatkem ceny ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm ve 
výši 17.000 Kč, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření směnné 
smlouvy č. 92/2022/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností ON 
SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o. ve znění uvedeném v příloze č. 1 
projednávaného bodu. Schválená směnná smlouva je součásti tohoto usnesení. 
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (L. Střálková), Nehlasovalo: 1 (R. Holiš)  
 
19 - Projednání a schválení směnné smlouvy č. 93/2022/OSM mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm a soukromým vlastníkem S.K. (směna části městského pozemku p. č. 3237/5 
za část pozemku soukromého vlastníka p. č. 3237/6 vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. 
- předkládají: Ing. Michaela Hanzl, Mgr. Kristýna Kosová   
Důvodová zpráva:  
Dne 4.8.2021 podal Ing. Silvestr Kocián, bytem Pod Pindulu 365, 75661 Rožnov pod 
Radhoštěm, žádost (příloha č. 6 projednávaného bodu) na směnu části pozemku p. č. 3237/5 
o výměře cca 138 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p. č. 
3237/6 o výměře cca 138 m2 ve svém vlastnictví, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. 
Žádost o směnu pozemků byla podána na základě předběžného zaměření skutečného stavu 
části účelové komunikace pasportní číslo 6024u ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm 
v lokalitě Pod Pindulu geodetickou firmou RJGEO, s.r.o., v příloze č. 2 projednávaného bodu. 
Zaměřením bylo zjištěno, že část účelové komunikace se nachází mimo pozemek p. č. 3237/5 
ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, a to na pozemku p. č. 3237/6 ve vlastnictví Ing. 
Kociána, jak je patrno z katastrální a ortofoto mapy s vyznačením předmětných pozemků v 
příloze č. 3, 4 a 5 projednávaného bodu. 
Záměrem města i Ing. Kociána je uvést evidovaný stav v katastru nemovitostí do souladu se 
skutečným stavem v terénu, proto bylo domluveno provést majetkoprávní vypořádání směnou 
pozemků a uzavřením směnné smlouvy. Žádost projednala koordinační skupina na svém 
zasedání dne 17.8.2021 a se směnou části výše uvedených pozemků souhlasí. S navrženým 
řešením zaměření účelové komunikace souhlasí i správce komunikací města Rožnov pod 
Radhoštěm. Na základě výše uvedeného byl společností RJGEO s.r.o., sídlem Hradišťko 
3033, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 25871781 vyhotoven dne 20.4.2022 geometrický 
plán č. 6945-258/2022, dle kterého bude provedena směna části pozemku p. č. 3237/5 o 
výměře 138 m2 nově oddělené a označené jako p. č. 3237/8 ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm za část pozemku p. č. 3237/6 o výměře 138 m2 nově oddělené a označené jako 
p. č. 3237/10 ve vlastnictví Ing. Silvestra Kociána, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (příloha 
č. 7 projednávaného bodu).Město Rožnov p. R. a Silvestr Kocián se dohodli, že náklady za 
vypracování geometrického plánu uhradí Silvestr Kocián a správní poplatek za návrh na zápis 
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Rožnov pod Radhoštěm. 
Cenu za m2 pozemku navrhuje Odbor správy majetku ve výši 200 Kč/m2, jako cenu v místě a 
čase obvyklou na základě dříve vypracovaných znaleckých posudků, v kterých byly oceněny 
pozemky pod komunikací a vedle komunikace. Vzhledem ke stejným výměrám směňovaných 
pozemků bylo smluvními stranami dohodnuto, že pro účely této smlouvy je hodnota 
směňovaných pozemků srovnatelná a nepožadují tedy finanční vyrovnání. Záměr na směnu 
pozemků, jenž jsou předmětem směnné smlouvy, byl schválen Radou města Rožnov pod 
Radhoštěm dne 25.2.2022, usnesením č. 2200/120/RM/25/02/2022 a zveřejněn na úřední 
desce města Rožnov pod Radhoštěm od 4.3.2022 do 21.3.2022, a to i způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. V době zveřejnění záměru na úřední desce nebyly vzneseny žádné 
připomínky či podněty ke směně. 
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Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků ve znění 
směnné smlouvy č. 93/2022/OSM uvedené v příloze č. 1 projednávaného bodu, jak je uvedeno 
v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
Přílohy:  
Příloha č. 1: 
P1_Smenna_smlouva_c.93_2022_OSM_mesto_x_K.S._Horni_Paseky_cesta_final_do_ZM_
10.5.2022.pdf 
Příloha č. 2: P2_Roznov_pc3237_5_Cesta_GP_navrh_rozdeleni_500A4.pdf 
Příloha č. 3: P3_Roznov_pc_3237_5_cesta_katastr_ortofoto_vyznaceni_vlastnici.jpg 
Příloha č. 4: P4_KM_orto_zvyraz.pozemky_S_K.pdf 
Příloha č. 5: P5_KM_zvyraz.pozemky_mesta_a_S_K.pdf 
Příloha č. 6: 
P6_K_S_zadost_o_smenu_pozemku_z_4.8.2021_c.j._MeU_RpR_065464_2021_KS_17.8.2
021_bod_c.2.pdf 
Příloha č. 7: P7_2022_GP_6945_258_2022_Horni_Paseky_K.S._k.u._RpR_A4.pdf 
  
usnesení č. 18/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje směnu části pozemku p. č. 3237/5 o 
výměře 138 m2 nově oddělené a označené jako p. č. 3237/8 ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm za část pozemku p. č. 3237/6 o výměře 138 m2 nově oddělené a označené jako 
p. č. 3237/10 ve vlastnictví Ing. Silvestra Kociána, bytem Pod Pindulu 365, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, vše odměřeno a označeno v geometrickém plánu č. 6945-258/2022 pro obec a 
katastrální území Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu 
a uzavření směnné smlouvy č. 93/2022/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Ing. 
Silvestrem Kociánem ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená 
směnná smlouva je součásti tohoto usnesení. 
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
  
H) Odbor kanceláře starosty 
20 - Informace o spolupráci města Rožnov pod Radhoštěm s partnerskými městy v roce 
2022 - předkládají: Mgr. Petra Graclíková, Mgr. Kristýna Kosová   
Důvodová zpráva:  
Město Rožnov pod Radhoštěm má k dnešnímu dni uzavřeny Smlouvy o partnerství s městy 
Bergen (Německo), Śrem (Polsko), Považská Bystrica (Slovensko) a Körmend (Maďarsko). S 
partnerskými městy jsou k dnešnímu dni programové dodatky spolupráce na rok 2022 ve fázi 
schváleného návrhu a budou podepsány představiteli daných měst při nejbližším možném 
setkání. Programové dodatky, které specifikují obsahovou náplň a jednotlivé aktivity konané v 
rámci této partnerské spolupráce jsou v příloze. V roce 2020 a 2021 byla spolupráce z důvodu 
pandemické situace omezena na minimální kontakt. Návštěvy partnerských měst – zástupců 
měst – probíhaly pouze ojediněle. Město Rožnov pod Radhoštěm má ve svém rozpočtu 
schválenou částku 160 tis. korun, kterou může použít na finanční podporu jednotlivých aktivit. 
Program spolupráce se slovenskou Považskou Bystricí na rok 2022 obsahuje 8 bodů, mezi 
nejvýznamnější aktivity patří Dny Povážské Bystrice, tradiční Jánošíkov dukát a také Běh 
rodným krajem Emila Zátopka. Program spolupráce s německým Bergenem a polským 
Śremem na rok 2022 obsahuje 6 bodů, mezi nejvýznamnější aktivity patří Dny Śremu, 
Střelecký festival v Bergenu a účast sportovců na Běhu rodným krajem Emila Zátopka. 
Program spolupráce s maďarským Körmendem na rok 2022 obsahuje 9 bodů, mezi 
nejvýznamnější aktivity patří účast sportovců na Běhu rodným krajem Emila Zátopka. 
Přílohy:  
Příloha č. 1: OKS_Bergen_Srem_CZ_.doc 
Příloha č. 2: OKS_Madarsko_CZ_HU.doc 
Příloha č. 3: OKS_Slovensko_CZ_SK.doc 
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usnesení č. 19/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o rozsahu spolupráce 
města Rožnov pod Radhoštěm s partnerskými městy v roce 2022 dle důvodové zprávy a 
předložených příloh. 
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
 
21 - Vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství - předkládají: Mgr. Kristýna Kosová, Bc. Pavlína Štefániková 
Plesníková   
Důvodová zpráva:  
Město Rožnov pod Radhoštěm má v současné době vydánu obecně závaznou vyhlášku č. 
1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství.  
Součástí této vyhlášky je ustanovení odst. (3) článku 4 ve znění:  
Rada města Rožnov pod Radhoštěm může udělit výjimku ze zákazu konzumace alkoholických 
nápojů a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích 
uvedených v příloze č. 1 vyhlášky při konání kulturních, sportovních nebo jiných akcí na 
základě žádosti pořadatele akce.  
Dosavadní judikatura Ústavního soudu připouštěla, aby obecně závazné vyhlášky ukládaly 
povinnosti (omezení, zákazy), z nichž mohly být stanoveny výjimky. Způsob zavedení výjimek 
byl dvojí. Obecně závazná vyhláška buď výslovně uvedla případy, v nichž se jí uložená 
omezení neuplatní (např. 31. 12., v den konání vánočního jarmarku, apod.), přičemž takto 
stanovené výjimky nesměly být diskriminační. Druhou možností bylo, že obecně závazná 
vyhláška umožnila udělení výjimky „ad hoc“ na základě individuální žádosti adresované 
určitému orgánu obce.  
Poslední nález Ústavního soudu ve věci obecně závazné vyhlášky města Heřmanova Městce 
tento náhled změnil, když Ústavní soud konstatoval, že orgány obcí nejsou oprávněny 
udělovat výjimky z obecně závazných vyhlášek „ad hoc“, a to pro neexistenci zákonného 
zmocnění, přičemž obecně závazné vyhlášky tuto pravomoc nemohou orgánům obcí založit. 
Městský úřad proto připravil nové znění vyhlášky, která již výjimky uvádí přímo v textu. Odst. 
(3) článku 4 se navrhuje ve znění: 
Zákaz konzumace alkoholických nápojů a zjevného umožňování konzumace alkoholických 
nápojů na veřejných prostranstvích vymezených v příloze č. 1 vyhlášky se nevztahuje na 
konzumaci a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů v místě a době konání 
organizovaných trhů, jarmarků a kulturních, sportovních a jiných veřejnosti přístupných 
společenských akcí. Další změnou je rozšíření míst, kde je zakázáno konzumovat a zjevně 
umožňovat konzumaci alkoholu o "místa, která se nacházejí do 50 metrů od pracovišť 
samosprávy". 
 
Na návrh ředitele městské policie byly do přílohy č. 1 vyhlášky doplněny tři nové lokality. 
Zdůvodnění ředitele městské policie k doplnění tří nových lokalit. Jedná se o plochy, kde je 
přijatý větší počet podnětů od občanů na obtěžující chování opilců na místě (hluk, odpadky, 
močení na veřejnosti, znečištění). Dochází k častému nebo setrvalému výskytu skupin 
požívajících alkohol na veřejných prostranstvích. Stejně jako je OZV ošetřen prostor kolem 
prodejen Billa a Lidl, je žádoucí, aby se vymezil prostor kolem Kauflandu, Alberta na ulici 
Svazarmovská, prodejny potravin na ulici Julia Fučíka. 
Na základě návrhu občana města pana Arnošta Kramoliše, který přednesl 27.4.2022 na 
osobním jednání u tajemnice MěÚ a doplnil písemně dne 29.4.2022 společně s panem 
Zdeňkem Kramolišem (spoluvlastníkem) byla upravena lokalita č. 6 tak, aby nebyly zahrnuty 
pozemky v jejich vlastnictví a spoluvlastnictví, které nemají povahu veřejného prostranství. 
Současně sdělil, že tuto námitku řešili již v roce 2013. Na osobním jednání bylo vysvětleno, že 
pokud vyhláška zakazuje v určité lokalitě konzumaci a zjevné umožnění konzumace 
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích vymezených v příloze, vztahuje se regulace 
pouze na veřejná prostranství splňující zákonnou definici, ne na oplocené pozemky ve 
vlastnictví fyzických osob. Tento názor byl potvrzen rovněž stanoviskem ministerstva vnitra z 
roku 2015 vydaným na žádost dotčeného občana, když požádal o přezkoumání obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2013 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
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prostranství ze dne 10.12.2013. Jelikož vlastníci dotčených pozemků tento názor nesdílí a 
trvají na vyjmutí nemovitostí z plánku lokality, byla lokalita č. 6 upravena dle jejich návrhu, aby 
se předešlo dalším interpretačním pochybnostem a sporům v této věci.  
 
Při přípravě revize OZV bylo ověřeno u ředitele městské policie, zda trvají důvody pro regulaci 
touto vyhláškou a níže cituji z jeho vyjádření: „Troufnu si říct, že tato vyhláška a také způsob 
jakým je současně uchopena, je jedna z nejdůležitějších opor pro naši práci ve vztahu – 
vymáhání veřejného pořádku. Každé město má specificky nastavený vztah ke způsobu užívání 
veřejného prostoru. Pokud jsou ve městě oblasti, které veřejnost vnímá jako klidové, určené k 
odpočinku a relaxaci, pobytu s dětmi, atd. a ty to prostory nejsou definovatelné jako „školní 
pozemky, zastávky, nádraží, dětská hřiště, místa akcí pro děti“ – kde zákon na ochranu před 
škodlivými účinky taxativně omezuje požívání alkoholu nebo kouření, tak vnímám jako jedinou 
možnost využít oprávnění plynoucí za zákona o obcích a určité činnosti na určených místech 
regulovat. V zájmu kvalitního užívání veřejného prostoru a zachování práv občanů žijících 
řádným způsobem života je totiž i právo NEBÝT denně vystaven pohledu na zanedbané, 
zapáchající pobudy, kteří obsadí na celý den veškerý mobiliář náměstí, znečistí prostor v 
okruhu 10 m kolem a obtěžují kolemjdoucí hlukem, žebrotou a v případě odmítnutí je častují 
vulgarismy. Jeden z nejúčinnějších způsobů je právě preventivní působení s oporou této OZV. 
• Ve vztahu k této vyhlášce můžeme (strážníci) vyzvat osobu aby se nezdržovala na místě, 
kde požíváním alkoholu narušuje veřejný pořádek §15 odst. 1 zák.553/1991 Sb. o obecní 
policii – porušení OZV je přestupek dle §4 zák.251/2016 Sb. • Na základě porušení OZV může 
strážník vyzvat k nastolení řádného stavu užít výzvu „jménem zákona“ - neuposlechnutí výzvy 
je další použitelný přestupek • V souladu s výše uvedeným můžeme také uplatnit oprávnění 
dle §17 zák. 553/1991 Sb. odebrat věc, kterou byl přestupek spáchán – a věřte, že hrozba 
odebrání lahve alkoholu je pro osoby žijící v trvalém sociálním vyloučení a pobírající dávky v 
hmotné nouzi (uložená pokuta je nevymahatelná) velmi silnou motivací. V podstatě není žádná 
jiná. Zpětná vazba, město Ostrava i Zlín nám v dobrém slova smyslu závidí naši jednoduše 
definovanou OZV na „alkohol“. Její dobrá vymahatelnost je příčinou, že drtivá většina 
zjištěných přestupků je řešena okamžitě na místě a postačí domluva s pohrůžkou uplatnění 
výše zmíněných oprávnění. Situace sice není ideální a nikdy nebude, problém veřejného 
nadužívání alkoholu či jiných omamných látek je gigantický fenomén způsobený jeho snadnou 
dostupností (stačí se jen podívat jak velké prodejní kapacity v každé prodejně jsou alkoholu 
věnovány).Ale v Rožnově se daří i díky takto definované OZV držet ve relativně snesitelných 
rámcích. Pokud město nebude mít možnost takového regulace, tak veřejné prostory budou 
okupovány doslova několika sociálně vyloučenými individui na úkor potřeb stovek či tisíců 
občanů žijících v souladu s akceptovanými společenskými normami. Na úkor občanů, kteří 
mají zájem na klidném a spořádaném užívání veřejného prostoru způsobem, který nevzbudí 
veřejné pohoršení, nebude znečištěn, pomočen, kde nebude obtěžován hulvátským 
chováním, žebrotou za účelem získání prostředků na další alkohol. “Návrh vyhlášky byl dle 
zvyklosti konzultován s pracovníky ministerstva vnitra a upraven podle jejich doporučení. 
Návrh vyhlášky nebyl ze strany ministerstva shledán v rozporu se zákonem. Posouzení 
zákonnosti vyhlášky je uvedeno v příloze č. 3 projednávaného bodu. Oproti minulým letům 
vyhláška při schválení není označena číslem - v usnesení ani textu vyhlášky. Tato změna 
souvisí s novým způsobem zveřejňování vyhlášek ve Sbírce právních předpisů územních 
samosprávných celků. Pořadové číslo bude vyhlášce přiděleno při zveřejnění ve Sbírce a na 
základě doporučení ministerstva vnitra se již nemá uvádět v textu vyhlášky.  
Přílohy:  
Příloha č. 1: nOZV_2022_zakaz_konzumace_akoholu_zruseni_1.2016_upr_MV_RM.docx 
Příloha č. 2: Priloha_c._1_2022_zakaz_konzumace_alkoholu_lokality.docx 
Příloha č. 3: MV_Roznov_pR_PP_nOZV_alkohol.pdf 
 
usnesení č. 20/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku 
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství dle důvodové zprávy a 
předložené přílohy č. 1. a č. 2. Schválená obecně závazná vyhláška je součástí tohoto 
usnesení. 
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Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
 
22 - Pojmenování stávajících nepojmenovaných úseků ulic (prodloužení definičních čar 
ulic) - předkládají: Mgr. Kristýna Kosová, Bc. Pavlína Štefániková Plesníková   
Důvodová zpráva:  
Oddělení výstavby OŽPV provádí v rámci své činnosti průběžnou kontrolu souladu údajů 
obsažených v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí se skutečným stavem. Na 
základě této kontroly vznikla potřeba upravit u některých ulic jejich definiční čáry. Jedná se o 
případy, kdy na stávající pojmenovanou ulici navazuje dosud nepojmenovaný úsek, ke 
kterému však již přiléhají adresní místa, nesoucí název příslušné ulice.  
 
Komise Paměti města k této problematice konstatovala, že pokud se jedná o logicky navazující 
(pokračující) výstavbu/adresní místa či již užívané pojmenování, je vhodné pokračovat pod 
stávajícími názvy a nepojmenovávat novými názvy. Zároveň se v této souvislosti usnesla, že 
nepovažuje za nutné se vyjadřovat k případnému pojmenování pokračující výstavby (vzniku 
nových adresných míst) stávajících ulic, pokud se jedná o logické pokračování, případně 
větvení stávající ulice. Z tohoto důvodu nebylo navrhované prodloužení výše uvedených ulic 
Komisi Paměti města předkládáno.  
 
Jedná se o tyto ulice: K bodu 1 navrhovaného usnesení – ulice 5. května. Návrh na prodloužení 
definiční čáry ulice 5. května je obsažen v příloze č. 1 tohoto bodu. K předmětnému úseku 
přiléhají 2 adresní místa, která již mají přidělenou adresu 5. května.  
K bodu 2 navrhovaného usnesení – ulice Hradišťko 
Návrh na prodloužení definiční čáry ulice Hradišťko je uveden v příloze č. 2 tohoto bodu. 
Prodloužení je navrhováno ve dvou úsecích, k nimž celkem přiléhají celkem 3 adresní místa, 
které již má přidělenou adresu Hradišťko. 
K bodu 3 navrhovaného usnesení – ulice Koryčanské Paseky 
Návrh na prodloužení definiční čáry ulice Koryčanské Paseky je uveden v příloze č. 3 tohoto 
bodu. K předmětnému úseku přiléhají 2 adresní místa, která již mají přidělenu adresu 
Koryčanské Paseky. 
K bodu 4 navrhovaného usnesení – ulice Láz 
Návrh na prodloužení definiční čáry ulice Láz je obsažen v příloze č. 4 tohoto bodu. 
Prodloužení je navrhováno ve dvou úsecích, k nimž celkem přiléhá 6 adresních míst, která již 
mají přidělenu adresu Láz. 
K bodu 5 navrhovaného usnesení – ulice Pod hrází 
Návrh na prodloužení definiční čáry ulice Pod hrází je obsažen v příloze č. 5 tohoto bodu. 
Prodloužení je navrhováno ve třech úsecích, k nimž přiléhá celkem 8 adresních míst, která již 
mají přidělenou adresu Pod hrází.  
K bodu 6 navrhovaného usnesení – ulice Putýrky 
Návrh na prodloužení definiční čáry ulice Putýrky, je uveden v příloze č. 6 tohoto bodu. K 
předmětnému úseku přiléhají 4 adresní místa, které již má přidělenou adresu Putýrky. 
 K bodu 7 navrhovaného usnesení – ulice Sněžná 
Návrh na prodloužení definiční čáry ulice Sněžná je uveden v příloze č. 7 tohoto bodu. K 
danému úseku přiléhají 3 adresní místa, která již mají přidělenu adresu Sněžná. 
 K bodu 8 navrhovaného usnesení – ulice Tylovice 
Návrh na prodloužení definiční čáry ulice Tylovice je uveden v přílohách č. 8–11 tohoto bodu. 
Prodloužení je navrhováno v šesti úsecích, k nimž přiléhá celkem 41 adresních míst., které již 
mají přidělenou adresu Tylovice.  
K bodu 9 navrhovaného usnesení – ulice Zemědělská 
Návrh na prodloužení definiční čáry ulice Zemědělská je obsažen v příloze č. 12 tohoto bodu. 
K danému úseku přiléhají 2 adresní místa, která již mají přidělenu adresu Zemědělská. 
 
Rada města usnesením č. 2306/125/RM/08/04/2022 vyslovila souhlas s pojmenováním 
navrhovaných úseků názvy ulic, které odpovídají již přiděleným adresním místům a současně 
doporučila zastupitelstvu města pojmenovat nepojmenované úseky ulic těmito názvy (znění 
schváleného usnesení viz níže).Rada města Rožnov pod Radhoštěm • projednala možnost 
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pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, 
navazující na ulici 5. května dle zákresu uvedeném v příloze č. 1 tohoto bodu. Rada města 
souhlasí s pojmenováním tohoto úseku názvem ulice 5. května a doporučuje zastupitelstvu 
města pojmenovat předmětný úsek tímto názvem. • projednala možnost pojmenování 2 
stávajících nepojmenovaných ulic v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující 
na ulici Hradišťko dle zákresu uvedeném v příloze č. 2 tohoto bodu. Rada města souhlasí s 
pojmenováním těchto úseků názvem ulice Hradišťko a doporučuje zastupitelstvu města 
pojmenovat předmětné úseky tímto názvem. • projednala možnost pojmenování stávající 
nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici 
Koryčanské Paseky dle zákresu uvedeném v příloze č. 3 tohoto bodu. Rada města souhlasí s 
pojmenováním tohoto úseku názvem ulice Koryčanské Paseky a doporučuje zastupitelstvu 
města pojmenovat předmětný úsek tímto názvem. • projednala možnost pojmenování 2 
stávajících nepojmenovaných ulic v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující 
na ulici Láz dle zákresů uvedených v příloze č. 4 tohoto bodu. Rada města souhlasí s 
pojmenováním těchto úseků názvem ulice Láz a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat 
předmětné úseky tímto názvem. • projednala možnost pojmenování 3 stávajících 
nepojmenovaných ulic v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici Pod 
hrází dle zákresu uvedeném v příloze č. 5 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním 
těchto úseků názvem ulice Pod hrází a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat 
předmětné úseky tímto názvem. • projednala možnost pojmenování stávající nepojmenované 
ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici Putýrky dle zákresu 
uvedeném v příloze č. 6 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním tohoto úseku 
názvem ulice Putýrky a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětný úsek tímto 
názvem. • projednala možnost pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním 
území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici Sněžná dle zákresu uvedeném v příloze č. 
7 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním tohoto úseku názvem ulice Sněžná a 
doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětný úsek tímto názvem. • projednala 
možnost pojmenování 6 stávajících nepojmenovaných ulic v katastrálním území Tylovice, 
navazující na ulici Tylovice dle zákresů uvedených v příloze č. 8 - 11 tohoto bodu. Rada města 
souhlasí s pojmenováním těchto úseků názvem ulice Tylovice a doporučuje zastupitelstvu 
města pojmenovat předmětné úseky tímto názvem • projednala možnost pojmenování 
stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na 
ulici Zemědělská dle zákresu uvedeném v příloze č. 12 tohoto bodu. Rada města souhlasí s 
pojmenováním tohoto úseku názvem ulice Zemědělská a doporučuje zastupitelstvu města 
pojmenovat předmětný úsek tímto názvem. 
Přílohy:  
Příloha č. 1: Prodlouzeni_definicni_cary_ulice_5.kvetna.pdf 
Příloha č. 2: Prodlouzeni_definicni_cary_ulice_Hradistko.pdf 
Příloha č. 3: Prodlouzeni_definicni_cary_ulice_Korycanske_Paseky.pdf 
Příloha č. 4: Prodlouzeni_definicni_cary_ulice_Laz.pdf 
Příloha č. 5: Prodlouzeni_definicni_cary_ulice_Pod_hrazi.pdf 
Příloha č. 6: Prodlouzeni_definicni_cary_ulice_Putyrky.pdf 
Příloha č. 7: Prodlouzeni_definicni_cary_ulice_Snezna.pdf 
Příloha č. 8: Prodlouzeni_definicni_cary_ulice_Tylovice_1.pdf 
Příloha č. 9: Prodlouzeni_definicni_cary_ulice_Tylovice_2.pdf 
Příloha č. 10: Prodlouzeni_definicni_cary_ulice_Tylovice_3.pdf 
Příloha č. 11: Prodlouzeni_definicni_cary_ulice_Tylovice_4.pdf 
Příloha č. 12: Prodlouzeni_definicni_cary_ulice_Zemedelska.pdf 
  
usnesení č. 21/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje  
• pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, 
navazující na ulici 5. května dle zákresu uvedeném v příloze č. 1 tohoto bodu názvem ulice 5. 
května,  
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• pojmenování 2 stávajících nepojmenovaných ulic v katastrálním území Rožnov pod 
Radhoštěm, navazujících na ulici Hradišťko dle zákresu uvedeném v příloze č. 2 tohoto bodu 
názvem ulice Hradišťko,  
• pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, 
navazující na ulici Koryčanské Paseky dle zákresu uvedeném v příloze č. 3 tohoto bodu 
názvem ulice Koryčanské Paseky,  
• pojmenování 2 stávajících nepojmenovaných ulic v katastrálním území Rožnov pod 
Radhoštěm, navazujících na ulici Láz dle zákresů uvedených v příloze č. 4 tohoto bodu 
názvem ulice Láz,  
• pojmenování 3 stávajících nepojmenovaných ulic v katastrálním území Rožnov pod 
Radhoštěm, navazujících na ulici Pod hrází dle zákresu uvedeném v příloze č. 5 tohoto bodu 
názvem ulice Pod hrází,  
• pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, 
navazující na ulici Putýrky dle zákresu uvedeném v příloze č. 6 tohoto bodu názvem ulice 
Putýrky,  
• pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, 
navazující na ulici Sněžná dle zákresu uvedeném v příloze č. 7 tohoto bodu názvem ulice 
Sněžná,  
• pojmenování 6 stávajících nepojmenovaných ulic v katastrálním území Tylovice, 
navazujících na ulici Tylovice dle zákresů uvedených v příloze č. 8 - 11 tohoto bodu názvem 
ulice Tylovice,  
• pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, 
navazující na ulici Zemědělská dle zákresu uvedeném v příloze č. 12 tohoto bodu názvem 
ulice Zemědělská a ukládá městskému úřadu provést zápis nově pojmenovaných úseků ulic 
do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí. 
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
  
I) Různé 
23 - Projekt přeměny městských společností – snížení základního kapitálu a změna 
Zakladatelské listiny společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. - předkládají: 
Ing. Jindřich Žák, Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva:  
Usnesením Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č. 17/20/ZM/07/12/2021 byl 
schválen postup převodu části společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o., IČO 
48390453 - střediska zimní stadion do společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., IČO 
49606361 formou přeměny obchodních společností dle § 243 zákona č. 125/2008 Sb., zákona 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon o přeměnách obchodních společností a družstev"). Současně zastupitelstvo města 
uložilo radě města a MěÚ učinit veškeré úkony nutné v souvislosti se schváleným postupem. 
Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ 
DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., IČO 48390453 a společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s 
r.o., IČO 49606361 uložila svým usnesením č. 2088/111/RM/17/12/2021 jednatelům obou 
společností zajistit společně veškeré úkony nutné k realizaci převodu části společnosti 
KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. - střediska "zimní stadion" do společnosti KRYTÝ 
BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., a to formou „odštěpení sloučením“ podle § 243 odst. 1 písm. b) 
bod 2 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, s rozhodným dnem k 1. 1. 
2022. Radě města byla jednateli obou společností zúčastněných na přeměně předložena 
finální verze Projektu rozdělení obchodní společnosti odštěpením sloučením s existující 
společností, ve znění v předložené příloze č. 1 tohoto bodu. Projekt byl vypracován Mgr. 
Kateřinou Selníkovou, advokátkou společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o., a 
konzultován s JUDr. Kateřinou Brejlovou, notářkou v Rožnově pod Radhoštěm, která sepíše 
v rámci této přeměny zákonem vyžadující notářský zápis o rozhodnutí zastupitelstva města o 
změně základního kapitálu a zakladatelské listiny společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV 
spol. s r.o. a notářský zápis o rozhodnutí rady města ve funkci jediného společníka společností 
zúčastněných na přeměně o schválení přeměny, projektu přeměny, účetní závěrky a 
zahajovací rozvahy. Součástí přeměny výše uvedených městských společností je i snížení 
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základního kapitálu společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. o částku 17 400 
000,-Kč (viz. článek 16 projektu přeměny), přičemž v důsledku tohoto snížení dochází i k těmto 
změnám zakladatelské listiny společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o.: Článek 4 
Zakladatelské listiny - Výše základního kapitálu nově zní: Základní kapitál společnosti činí 81 
300 000,-Kč (slovy: osmdesát jedna miliónu tři sta tisíc korun českých).Článek 5 Zakladatelské 
listiny - Vklady a podíly nově zní:1) Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl 
základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Každý společník může 
vlastnit pouze jeden podíl. 
2) Podíl jediného společníka se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k 
výši základního kapitálu.  
3) Jediný společník Město Rožnov pod Radhoštěm má vklad do základního kapitálu ve výši 
81 300 000,-Kč (slovy: osmdesát jedna miliónu tři sta tisíc korun českých), čemuž odpovídá 
základní podíl ve výši 100 % (sto procent), tento základní podíl je označen jako základní podíl 
číslo 1. 
4) Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo třetí 
osoby bez omezení.  
5) Podíl společníka ve společnosti lze rozdělit pouze v souvislosti s jeho převodem nebo 
přechodem, anebo změnou společenské smlouvy. K rozdělení podílu je nutný souhlas valné 
hromady.  
6) Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází její podíl ve společnosti --na jejího 
právního nástupce. Smrtí společníka přechází jeho podíl ve společnosti na dědice. V 
souvislosti s novelizací zákonů a judikatury se v zakladatelské listině dále upravuje: Článek 3 
Zakladatelské listiny - Předmět podnikání (činnosti), v němž se doplňuje úplný seznam oborů 
činnosti spadajících pod živnost Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona a jehož nové znění je: Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: 
• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, konkrétně 
provozovaná v oborech činnosti: • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované 
stavební činnosti • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí • Služby v oblasti 
administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy • Provozování 
tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti • Poskytování 
technických služeb • Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci 
realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW 
Článek 8 Zakladatelské listiny - Jednatelé, v jehož odstavci 2 se mění způsob zastupování 
jednatele, kdy jednatel nově za společnost nejedná, ale zastupuje ji. Nové znění tohoto odst. 
2 článku 8 Zakladatelské listiny je:1) Jednatel zastupuje společnost samostatně. Za společnost 
podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě připojí svůj podpis. Dle § 84 odst. 1 písm. 
e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
jako "zákon o obcích") je zastupitelstvo města oprávněno rozhodovat mimo jiné i o změně 
zakladatelského právního jednání. Dle § 85 písm. e) zákona o obcích je zastupitelstvu města 
vyhrazena pravomoc rozhodovat o peněžitém a nepeněžitém vkladu do právnických osob. V 
souladu s těmito ustanoveními zákona o obcích předkládám zastupitelstvu města ke schválení 
snížení základního kapitálu a výše uvedené změny zakladatelské listiny společnosti 
KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., jejíž nové úplné znění tvoří přílohu č. 2 tohoto bodu. 
Dále v návaznosti na ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) předkládám zastupitelstvu 
města ke schválení vzdání se práva na výměnu a práva na dorovnání včetně práva na doplatek 
dle § 7 písm. a), b) a § 7a z. č. 125/2008 Sb., zákona o přeměnách v rámci přeměny. Rada 
města Rožnov pod Radhoštěm svým usnesením č. usnesení č. 2334/127/RM/25/04/2022 
doporučila zastupitelstvu města schválit snížení základního kapitálu společnosti KOMERČNÍ 
DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. o částku 17 400 000,-Kč, schválit nové znění zakladatelské listiny 
v příloze tohoto bodu a vzdát se práva na výměnu podílů a práva na dorovnání včetně práva 
na doplatek, jak je uvedeno výše.  
Přílohy:  
Příloha č. 1: Projekt_premeny_vc._priloh.pdf 
Příloha č. 2: Zakladatelska_listina_spolecnosti_KDR_uplne_zneni.pdf 
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usnesení č. 22/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm v souvislosti se záměrem rozdělení obchodní 
společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov 
pod Radhoštěm, IČ: 48390453, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě pod sp. zn.: C 6035, odštěpením části jejího jmění v souladu s ust. § 243 
odst. 1 písm. b) věta 2. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a 
družstev, v jehož důsledku rozdělovaná společnost nezaniká a část jejího jmění přechází na 
jednu již existující společnost, a to obchodní společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., 
se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, společnost zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.: C 12036, a jehož 
součástí je též snížení základního kapitálu společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s 
r.o. dle § 266 odst. 2 a § 266a odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 
společností a družstev:1) schvaluje snížení základního kapitálu společnosti KOMERČNÍ 
DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 
48390453, tak, že zapsaný základní kapitál společnosti ve výši 98 700 000,- Kč (devadesát 
osm milionů sedm set tisíc korun českých) snižuje o částku ve výši 17.400.000,- Kč (sedmnáct 
milionů čtyři sta tisíc korun českých) na částku 81.300.000,- Kč (osmdesát jedna milionů tři sta 
tisíc korun českých). Vklad ve výši 98 700 000,- Kč (devadesát osm milionů sedm set tisíc 
korun českých) do základního kapitálu společnosti ve výši 98 700 000,- Kč (devadesát osm 
milionů sedm set tisíc korun českých) jediného společníka Města Rožnov pod Radhoštěm, 
kterému náleží a i nadále po přeměně bude náležet podíl ve výši 100 % (sto procent) na 
společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se snižuje o částku ve výši 17.400.000,- 
Kč (sedmnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých) a mění se na vklad jediného společníka ve 
výši 81.300.000,- Kč (osmdesát jedna milionů tři sta tisíc korun českých). Částka ve výši 
17.400.000,- Kč (sedmnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých), o niž se snižuje základní 
kapitál společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., nebude vyplacena společníkovi, 
nýbrž jako přecházející jmění přejde na společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se 
sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, dle Projektu rozdělení 
obchodní společnosti odštěpením sloučením s existující společností, na základě kterého dojde 
k rozdělení obchodní společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 
1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, odštěpením části jejího jmění v souladu 
s ust. § 243 odst. 1 písm. b) věta 2. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 
společností a družstev, v jehož důsledku rozdělovaná společnost nezaniká, a část jejího jmění 
přechází na již existující společnost, a to obchodní společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. 
s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361.2) schvaluje 
zakladatelskou listinu společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 
1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, v úplném znění, dle důvodové zprávy. 
Schválené úplné znění zakladatelské listiny společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s 
r.o. ve znění v předložené příloze č. 2 je součástí tohoto usnesení.3) se vzdává práva na 
výměnu podílů a práva na dorovnání včetně práva na doplatek dle § 7 písm. a), b) a § 7a 
zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev v rámci rozdělení 
obchodní společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 
61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, odštěpením části jejího jmění v souladu s ust. § 
243 odst. 1 písm. b) věta 2. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a 
družstev, v jehož důsledku rozdělovaná společnost nezaniká, a část jejího jmění přechází na 
již existující společnost, a to obchodní společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se 
sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361. 
 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm pověřuje starostu města Rožnov pod 
Radhoštěm, IČ: 003 04 271, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 57 Rožnov pod 
Radhoštěm, aby za město Rožnov pod Radhoštěm učinil veškerá právní jednání nezbytná pro 
realizaci těchto přijatých rozhodnutí ve věci města Rožnov pod Radhoštěm jako jediného 
společníka obchodní společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 
1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, společnost zapsána v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.: C 6035. 
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  



  32/32 

24 - Informace, podněty - předkládá: Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva:  
Bod je určen zejména k předání neformálních informací mezi vedením města a ostatními 
zastupiteli. 
 
Diskuze:  
J. Koryčanský-podnět z Dolních Pasek. Parkoviště, které je u Koliby úplně přeplněné. Majitel 
koliby si stěžuje, že situace je nyní neúnosná. PODNĚT! 
K. Kosová-správa majetku se podívá na úpravu dopravního značení. 
R. Holiš-informuje, že kraj požádal MPSV o 1,8 mld Kč. Dostal ale pouze 1,3 mld Kč. Nejsou 
schopni některé sociální služby zafinancovat nad rámec smluvených peněz (např. Iskérka) 
Zároveň doplňuje informace z VAKu, že dojde k opravě páteřního vodovodu na ulici Pionýrská. 
Adámek-zachytil informaci, že se bude opravovat nádraží. Bude se s tímto opravovat i 
křižovatka u Zuberska? 
K. Kosová-chystá se tisková zpráva. 
R. Holiš-Odpovídá p. Adámkovi. Ne, jsou to dvě různé stavby. Nádraží by mělo být 
financováno z jiného rozpočtu než vjezd do areálu Tesly. 
J. Koryčanský-jak to vypadá s automatem na parkování u ulici Palackého. Bylo vysoutěženo? 
A budou auta parkovat podélně tak jak doposud?  
M. Hanzl-řešení pozemku podél plotu je v řešení s muzeem. Parkoviště není ve vlastnictví 
města.  
L. Pavelková-jakmile budou vykomunikovány majetkoprávní věci bude se řešit osazení 
automatu. 
J. Koryčanský-jak vypadá situace s městským bytem? Pokud se všichni v bytě snaží se hezky 
starat o společné prostory a zároveň tam jsou ubytováni sociálně slabší a nepřizpůsobiví 
občané, nechají se vystěhovat? Do příštího zastupitelstva prosí o přikoupení mikrofonu na 
každý stůl. 
J. Martinek-chtěl by všechny pozvat na noc kostelu, kde bude i fireshow. 
A. Vychodil - Předpokládá, že kontrolní výbor přinese informace městu, aby následně mohlo 
být rozhodnuto o prodeji bytu. 
R. Holiš-informace k Ukrajincům. Zhruba 600 osob, které přišli z UK. Máme 460 volných míst 
k ubytování. Není tudíž žádný tlak abychom se zřizovali ubytovací kapacity.  
J. Koryčanský-děkuje Radimovi za informace z kraje. Dle jeho názoru by bylo vhodné, 
kdybychom tento objekt získali do vlastnictví, mohla by být využita budova jako startovací byty 
nebo byty vhodné pro seniory. Strategické umístění. Prosí o aktivní účast města a hejtmana. 
P. Jelínek-chce se vrátit k téma nádraží s dotazem, jestli po dobu rekonstrukce bude otevřeno 
pro veřejnost? 
K. Kosová-nástupní kolej je posunuta směrem k Bille. 
K. Kosová dále informuje ohledně kontrolního dnu pro zastupitele, který proběhne ve čtvrtek 
19.5. 2022 ve 14:00 a 15:00 hodin. 
Předsedající 
Jiří Pavlica                          ………………………………………………. 
starosta města 
 
Věcnou správnost ověřili: 
 
Mgr. Miroslav Kokinopulos  ……………………………………………… 
 
 
Jiří Martinek    ……………………………………………… 
 
  
Jednání bylo ukončeno v 20:36 hodin 
Zápis byl vyhotoven 16. května 2022 
 
Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/ZM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání 


