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ZÁPIS 
z 23. zasedání Zastupitelstva města Rožnov 
pod Radhoštěm konané dne 22. února 2022, 

od 14:00 

 
 
 
 

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. 

Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení. 

Přítomni: Libor Adámek, Bc. Markéta Blinková, Mgr. Martin Drápal, doc. PhDr. Daniel 
Drápala Ph.D., Mgr. Miroslav Kokinopulos, doc. Mgr. Petr Kopecký Ph.D., Jaromír 
Koryčanský, Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Jan Kučera MSc., Ing. Radúz Mácha, MVDr. Jana 
Malcová, Jiří Martínek, RNDr. Jiří Melcher, Jarmila Mikulášková, Ing. Jiří Pavlica, Ing. Jiří 
Sapík, Ing. Lenka Střálková, Alois Vychodil 

Omluveni: Ing. Radim Holiš, Petr Jelínek 

Pozdější příchod: MUDr. Zdeněk Němeček 15:10 h 

Pracovníci městského úřadu: Ing. Martin Beníček, Ing. Jan Cieslar, Ing. Michaela Hanzl, Ing. 
Martin Hrnčárek, Bc. Miroslav Kovář, Ing. Michal Laktiš, Ing. Marek Moll, Bc. Pavlína 
Štefániková Plesníková, Mgr. Lucie Vančurová 

Hosté: Ing. Lukáš Trčka, Mgr. Jan Morcinek 

Tajemník: Ing. Lenka Pavelková 

Zapisovatel: Nikola Konvičná 

Ověřovatelé: Jaromír Koryčanský, Libor Adámek 

Návrhová komise: Mgr. Martin Drápal, doc. Mgr. Petr Kopecký Ph.D., Ing. Lenka Střálková 

Program jednání: 

A) Procesní body 

1 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise 

2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města 

B) Útvar tajemníka 

3 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení 
podnětů 

4 - Zpráva o činnosti rady města 

C) Odbor finanční 
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5 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 4 

D) Odbor školství a kultury 

6 - Programová podpora 2022 

7 - Individuální dotace 2022 I. kolo 

8 - Projednání a schválení Dodatku č.7 smlouvy o spolupráci s NMVP_VMP pro rok 2022 

9 - Projednání a schválení zřizovací listiny příspěvkové organizace města: Téčko, 
příspěvková organizace 

E) Odbor správy majetku 

10 - Projednání a schválení koupě pozemků pod místní komunikací v lokalitě Horní Paseky 
Sladské 

11 - Projednání a schválení prodeje části pozemku p.č. 3628/2 v k.ú.Rožnov pod Radhoštěm 
v lokalitě Horní Paseky Sladské 

12 - Projednání a schválení směnné smlouvy č. 33/2022/OSM mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm a Lesy České republiky, s.p. (směna lesního pozemku p.č. 878/1 ve vlastnictví 
města Rožnov p.R. za pozemky ve vlastnictví ČR – Lesy ČR v k. ú. Rožnov p.R.). 

F) Odbor kanceláře starosty 

13 - Schválení návrhu odměn členům a předsedům komisí a výborů za rok 2021, kteří nejsou 
současně členy zastupitelstva města 

14 - Volba přísedících k Okresnímu soudu ve Vsetíně pro období 2022 až 2026 

G) Různé 

15 - Projednání souhrnné hodnotící informace o mediálních výstupech společnosti TV 
Beskyd s.r.o. 

16 - Zpráva o činnosti městské policie za rok 2021 

17 - Informace o investičních akcích ve městě 

18 - Informace k dopravnímu napojení průmyslové zóny Zubersko 

19 - Informace k návrhu nového jednacího řádu zastupitelstva města 

20 - Představení jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s.r.o. 

21 - 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. 
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Zapisovatele zasedání jmenuje v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Rožnov 
pod Radhoštěm (dále jen "Jednací řád") předsedající přímo na zasedání zastupitelstva. O 
zapisovateli se nehlasuje. Jméno zapisovatele se uvede v zápise ze zasedání zastupitelstva. 

 
 

Určení ověřovatelů zápisu vyplývá z § 95 zákona o obcích, který stanoví, že o průběhu 
zasedání zastupitelstva města je pořizován zápis, který podepisuje starosta nebo 
místostarostové a určení ověřovatelé. Ověřovatele navrhuje v souladu s Jednacím řádem 
předsedající přímo na zasedání zastupitelstva města a zastupitelé o jejich určení hlasují - viz 
návrh usnesení č. 1, který bude doplněn přímo na zasedání zastupitelstva. 

 
 

Určení tří členů návrhové komise stanoví Jednací řád. Členy návrhové komise navrhuje 
předsedající přímo na zasedání zastupitelstva města a zastupitelé o jejich určení hlasují - viz 
návrh usnesení č. 2, který bude doplněn přímo na zasedání zastupitelstva. Určení členové 
návrhové komise si zvolí předsedu. 

usnesení č. 1/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako ověřovatele zápisu tohoto 
zasedání zastupitele pana Libora Adámka a Jaromíra Koryčanského. 

Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (L. Adámek), Nehlasovalo: 2 (Z. Němeček, A. 
Vychodil) 

usnesení č. 2/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto 
zasedání zastupitele Ing. Lenku Střálkovou, doc. Mgr. Petra Kopeckého Ph.D. a Mgr. 
Martina Drápala. 

Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Drápal), Nehlasovalo: 1 (Z. Němeček) 
 

 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 
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města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva města dle 
předložené pozvánky." 

 
 

Pokud byly na výzvu předkladatele podány a přijaty návrhy na doplnění či jinou změnu 
programu, nebo předkladatel stáhl svůj bod, hlasuje se o návrhu usnesení uvedeném jako 
druhém v pořadí: "Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání 
zastupitelstva města dle předložené pozvánky aktualizované na zasedání zastupitelstva 
města". 

 

Diskuze: 
Jan Kučera – navrhuje zařadit bod č. 17, ve kterém jsou informace o přístavbě a rekonstrukci 

knihovny a výstavbě KC před bod č. 5. Jsou to klíčové a strategické investiční akce města a měly by 
pravidelně být projednávány vždy v úvodu jednání, aby občané dostávali informace na začátku 
zasedání zastupitelstva města. 
Jiří Pavlica – rozumím požadavku a prosím o návrh usnesení. 
Usnesení nebylo přijato. Program se bude schvalovat, jak byl původně navržen. 
Jiří Pavlica – beru na vědomí požadavek pana Kučery a na příštím zasedání zastupitelstva zařadíme 
bod ohledně rekonstrukce knihovny a stavby KC na úvod jednání. 
Markéta Blinková – upozorňuje na tiskovou zprávu č. 20 ze dne 17. 2. 2022. V této tiskové zprávě se 
objevili 2 informace pro občany o tom, že dnešní ZM se koná v sále Brillovky. Spousta občanů si bude 
myslet, že se dnešní zasedání bude ukončovat na náměstí, kde budeme ochutnávat masopustní 
speciality. Prosím věnujte těmto tiskovým zprávám větší pozornost. 
Daniel Drápala – upozorňuje na nepravdivé informace v tiskových zprávách, ve kterých se mimo jiné 
objevují také pravopisné chyby. Nepravdivé informace o průvodu masopustu z náměstí do muzea. 
Bohužel nikdy tomu tak nebylo, aby masopustní průvod šel z náměstí do VMP. 
Martin Drápal – také upozorňuje na chyby na webu města ohledně místa jednání zastupitelstva. 
Informace, že ZM začíná ve 14 hodin v Obřadní síni MěÚ je nepravdivá, jelikož ZM se tam od října 
minulého roku neuskutečnilo. Chtělo by to uvézt na pravou míru. 
Pavlica Jiří – děkuje za upozornění 

 
 

usnesení č. 3/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města dle předložené pozvánky. 

Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdrželo se: 7 (M. Blinková, M. Drápal, D. Drápala, M. 
Kokinopulos, J. Koryčanský, J. Kučera, A. Vychodil), Nehlasovalo: 1 (Z. Němeček) 

usnesení č. ../23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města dle předložené pozvánky aktualizované na zasedání zastupitelstva města. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno, bod byl informativní. 

usnesení č. ../23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje zařazení bodu s názvem Informace 
o výstavbě kulturního centra a o přístavbě a rekonstrukci knihovny do programu dnešního 
zasedání za bod č. 4. 
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Hlasování: Pro: 8, Proti: 5 (J. Malcová, J. Martínek, J. Melcher, J. Pavlica, J. Sapík), Zdrželo 
se: 5 (P. Kopecký, K. Kosová, R. Mácha, J. Mikulášková, L. Střálková), Nehlasovalo: 1(Z. 
Němeček), U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou 

 

B) ÚTVAR TAJEMNÍKA 

 3 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení 
podnětů - předkládá: Ing. Lenka Pavelková 

 
 

Důvodová zpráva: 

Smyslem tohoto bodu je poskytnout zastupitelům města souhrnnou informaci tajemníka 
městského úřadu o plnění úkolů uložených městskému úřadu zastupitelstvem města a o 
způsobu vyřízení podnětů z minulého zasedání zastupitelstva města. 

 
 

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. 

 

 
Diskuze: 
Úvodní slovo nové tajemnice paní Ing. Lenky Pavelkové – viz videozáznam čas 20:00 

Lenka Pavelková dává slovo panu Ing. Lukáši Trčkovi (zástupce společnosti EA). 
HOST p. Lukáš Trčka – EA je dlouholetým dodavatelem tepla pro část města Rožnov pod Radhoštěm z 
centrálního zdroje od roku 2014, který je čistě na zemní plyn. Společnost EA je licencovaný subjekt, 
který je hlídán energetickým regulačním úřadem. Při výpočtu ceny tepla musíme postupovat striktně 
podle zásad uznatelných nákladů. V lednu je udělaná kalkulace předběžné ceny na daný rok. Cena je 
předběžná nikoli výsledná, takže každý měsíc formou záloh se splácí odebrané teplo. V prosinci známe 
celkové náklady, tak musíme udělat novou kalkulaci se skutečnými náklady a dochází k doúčtování. 
Letos došlo k enormnímu nárůstu ceny komodit, který se zlomil v září a utekl realitě až deseti násobku 
zemního plynu. Nelze to srovnávat s ostatními dodavateli a ceníkovými cenami. My jsme 
velkoodběratelé a máme jiným systémem tvořeny ceníky. Ceny hlídá stát. Doúčtování – leden 
konečná faktura, která obsahuje dopočet na celý rok. Cena je předběžná za celý rok. Během 10 let 
cena tepla, plynu a elektřiny má nějakou stagnaci. Pohybuje se okolo 600,- Kč za GJ. Až v roce 2021 
došlo k enormnímu cenovému nárůstu. Jeden z cenových nárůstu je způsoben dlouholetou stagnací, 
jak jsem již vysvětloval. Nárůst musel jednoho dne doběhnout a zrovna se to potkalo s vyvolanou krizi 
zemního plynu na Ukrajině. Vše je způsobenou touto události. Ceny na burzách letí nahoru. Zlom 
přišel v prosinci. Není ten pád, tak rychlý jako byl ten strmý nástup. Pro koncového spotřebitele ceny, 
které byl roku 2020 nějakých 600,- Kč za GJ, tak už se nám nevrátí. Očekáváme 100,- Kč – 200,- Kč 
nárůst. Extrém roku 2021 a 2022 zřejmě pomine, ale nikdy to neklesne do nížin. Dalším faktorem, 
který ovlivňuje cenu tepla a elektřiny je tzv. emisní povolenka, která také strmě vyrostla na 90 eur. 
Tato povolenka nám vstupuje, jak do ceny tepla, tak do ceny elektřiny pro domácnosti. Všichni ji 
platíme, aniž bychom o ni věděli. EU řekla, že strop této povolenky ji nezajímá, ale zajímá ji tzv. dno, 
které je 60 eur. Podpora pro obnovitelné zdroje, které tuto emisní povolenku platit nemusí. To 
směřuje k tomu, že do budoucna, pokud bude podíl obnovitelných zdrojů v mixu vetší, tak elektřina 
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bude dražší. Ekologické a čisté zdroje jsou zdroje budoucnosti. Stabilní zdroje jsou pro svět důležité. 
Elektřina se do budoucna stává dominátorem v komoditách a zatlačuje zemní plyn. Budeme očekávat 
růst. 
Markéta Blinková – jak máte zpracovanou strategii? 
Host p. Trčka –týká se to hlavně nákupu a zajištění komodity zemního plynu. Trh se pořád mění. Aby 
byla cena cenově dostupná, tak zvažujete rizika, kdy jaké množství nakoupit. Když jsou ceny nízké, tak 
se nakupuje do budoucna. Když ceny jdou nahoru, tak se nakupuje jen nejnutnější a čeká se na 
výhodnější podmínky. Zaujmout strategii v tuto chvíli je nevhodné. Zaujmuli jsme stanovisko, aby cena 
neovlivnila koncového zákazníka. Jako velkoodběratelé máme jiné ceníky nákupu, které si můžeme 
zafixovat na celý rok. Doba se mění a příležitosti se ukazují pokaždé jinak. Kdyby to bylo jednoznačné, 
tak všichni nakupujeme stejně a stejně by to systém rozbilo. 
Markéta Blinková – pokud se bude situace objasňovat a sdělovat občanům, tak budu ráda. 
Host p. Trčka – dnes 100,- euro za MWh to měla být cena už před dvěma lety. Což by odpovídalo 
trendu. Dnes bychom nebyli, tak překvapeni z nárůstu. Kdyby to postupně nárůstalo, tak dnes by 
výkyv byl mnohem menší 
Jiří Pavlica – jak je cena za teplo zkalkulována na tento rok? Předpokládáte, zda budete vracet nebo 
budou občané a naše příspěvkové organizace doplácet? 
Host p. Trčka – obdrželi jsme předběžnou cenu na tento rok. Předpokládám, že cena je stropová. 
Včerejší zpráva z Ukrajiny není příznivá. Obchodníci na burzách berou tyto informace a naceňují to. 
Jsou tam informace, kdyby zavřeli tzv. kohout. Ceny proto rostou. Kdyby se zastavilo, tak cena může 
vyrůst až na deseti násobek. Je to vyčkávání nebo nakupování je to taková hra. Zvažovali jsme, že 
budeme něco zajišťovat v říjnu nebo listopadu, ale za ty ceny to se nedalo. Výhled do budoucna tak v 
roce rok 2024 a 2025 se cena bude pohybovat 600,- Kč – 700,- Kč za GJ. Netýká se to jen Rožnova, ale 
celé ČR. Nikdo nemá ceny dlouhodobě výhodnější. V roce 023 se to všem srovná. 
Radúz Mácha – shodneme se na tom, že nikdo nemůže ovlivnit cenu plynu. To, co můžeme ovlivnit je 
efektivnost. Máte jako dodavatel nějakou filozofii, co se týče snižování ztrát na rozvodné soustavě? 
Host p. Trčka – jsme pod dohledem energetického regulačního úřadu, kde jsou stanovené povolené 
ztráty. Vezmou aktuální trend při dopravě trubkami. Trubka může mít na určitou délku předepsanou 
určitou ztrátu. Pokud to nedodrží tak to platí ze svého. Proto se snaží toto dodavatel dodržovat. 
Radúz Mácha – jaká je úroveň ztrát? Zhruba procentuálně odhadněte, jak vysoká je úroveň je ztrát. 
Host p. Trčka – zhruba 8-10 %, ale přesně Vám to neřeknu. Záleží na délce rozvodu. Před lety byly 
předělány trubky. Ztráty jsou nejnižší. 
Kristýna Kosová – komunikační strategie. Potýkali jsme se s tím, že většina Vašich odběratelů 
nevěděla, jaké má očekávat platby. Není tady možné nějaké zlepšení z Vaší strany? Pokud se na to 
lidé mohou připravit dopředu, tak jsou klidnější. 
Host p. Trčka – v prosinci se generovala vratka o kterou byla snížena prosincová faktura. Napsali jsme 
dopis a rozeslali v říjnu, kde jsme informovali o nárůstu ceny, který bude enormní. Protože jsme 
neviděli cenový strop. Do 20 prosince nám komodity rostly. Nastal zlom, který nám pomalu koriguje 
ceny 150 % od ceny původní. Predikujeme zlepšení. Něco je viditelné na trhu a na burze, ale musíme 
zvážit, zda to můžeme koupit. Obchodník nám to nezobchoduje, protože sám by podstoupil riziko. Je 
to dáno aktuálním vývojem trhu. Dělat zásadní rozhodnutí na dlouhé období dopředu znamená 
vysoké riziko. Jakmile dostaneme zpětnou vazbu, tak se k tomu vyjádříme hlouběji. 
Kristýna Kosová – za město jsme se v prosinci dotazovali, zda bychom informace mohli dostat a 
popřípadě je sdílet, tak žádné informace jsme nedostali. Když už lidé dostali ceník, tak už informace 
mají. Pokud bychom se dostali do podobné situace, tak chceme občany uklidnit. 
Host p. Trčka – kolem 10. prosince jsme nebyli schopni reagovat. Byl tam silný růst ceny. To, co platilo 
jeden den, tak druhý už to neplatilo. 
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Jan Kučera – legislativně je to nastaveno tak, že dodavatel energií má své náklady na technologie, 
zaměstnance nějaký přiměřený zisk. Jak nakoupí je na něm a vše nakonec může přenést na koncového 
zákazníka? 
Host p. Trčka – ano je to tak 
Jaromír Koryčanský – děkuje, že p. Trčka přišel a vysvětlil zastupitelům a občanům, proč energie 
rostou směrem nahoru. Je důležité, abychom komunikovali. Navrhuji, aby znovu p. Trčka přišel za 2 
možná 3 měsíce znovu na ZM podat informace občanům a zastupitelům. 
Martin Drápal – navazuje na Jana Kučeru. Záleží na tom za kolik nakoupíte a pak prodáváte dál. Tak 
pokud špatně nakoupíte, draze, tak poté draze prodáte a já jsem na tom strátný. Co se týká elektřiny, 
tak si můžu vybírat v Rožnově z množství dodavatelů a mám možnost volby. Co se týká volby tepla, 
tak v Rožnově možnost volby moc není. Náklady za teplo šly na dvojnásobek. Jak se město bude stavět 
k případným žádostem na odpojení od centrálního zdroje tepla? 
Host p. Trčka – pokud nakoupíme za nízké ceny, tak jsou přeúčtovány, pokud nakoupíme za vysoké 
ceny, tak jsou také přeúčtovány. Největším dodavatelem zemního plynu jsou INNOGY. Do budoucna v 
roce 2022 očekáváme, že cena bude klesat. My dlouhodobě pro Vás zajišťujeme teplo za co 
nejvýhodnějších podmínek. 
Pavlica – jak se postavíme k žádostem o odpojení? Je to hodně strategická otázka. Není to otázka 
měsíců nebo půl roku je to otázka na několik let dopředu. Jednání s EA jsme zahájili a musíme se bavit 
o dlouhé době dopředu. 
Martin Drápal – není to jen o budovách města, ale je to i o budovách panelových domů, které si 
mohou vybudovat vlastní kotelny. Nebylo tam souhlasné stanovisko na vybudování vlastních kotelen, 
pokud k tomu mělo město možnost se vyjádřit. Pokud bude nějaká stavba nad městským pozemkem, 
tak teprve se k tomu město vyjadřovalo. Je to věc nájemníků a vlastníků bytových jednotek. 
Jiří Pavlica - nevím o žádné takové žádosti 
Hot p. Trčka – kdyby se dům rozhodl odpojit, jakou musí mít spotřebu, aby tato investice pro něj byla 
výhodná. Není to o okamžiku, že já si nakoupím zemní plyn a dělám si z něho teplo. Je to o investici 
kotle, servisy, opravy. Když vezmu největší dům, který má 36 bytových jednotek, tak se nedostávám s 
tou investicí pod životnost kotle nad návratnost investice. Je to nutné vyhodnocovat v daném čase. 
Spotřeba kolísá, kolísá cena i vstupní investice. Mám od roku 2012 udělaný model na dům, jak 
spotřebu, tak investici a až v roce 021 jsem se dostal na návratnost. Ale v roce 2022 to skočí na 14 let 
návratnosti. Komodita zemní plyn zdražuje pro všechny občany ČR. Pro malé domy se to nevyplatí. 
Martin Drápala –tyto žádosti se začnou teprve objevovat. Lidé nad tím teprve teď začnou přemýšlet 
více. Jsem rád, že máte nějaká data hotová. 
Host p. Trčka – byly jsme na 2-3 konzultacích pět let zpět. Je to tenký led pro předsedy, kteří se pro to 
rozhodnou. Slibují občanům, kteří jsou v bytovém domě návratnost po pěti letech. Je to o rozhodnutí 
výboru a předsedy, který je za to zodpovědný. 
Markéta Blinková – téma odpojení bytových domu. Je zpracována energetická koncepce, která 
stanovovala a doporučovala monopolního dodavatele EA obyvatelům bytových domů. Byla bych ráda, 
kdyby to vedení města vzalo jako podnět a začalo na této koncepci znovu pracovat a spolupracovat s 
EA, aby lidé měli dostatek informací k vlastnímu správného rozhodnutí. Tepelná čerpadla ano. Ale řeší 
se fotovoltaika, která elektřinu zlevní. – PODNĚT! 
Jiří Pavlica – děkujeme za podnět. P. Cieslar na tom již pracuje. Prosí p. Trčku o informace v případě 
dalšího zvyšování ceny. 
Host p. Trčka – kdyby nastala podobná situace a viděli bychom, že se na trhu něco takového očekává, 
tak Vás budeme informovat 
Jiří Melcher – obrátily se na nás i firmy z průmyslového areálu. Ještě 10. ledna nebyla od Vás odpověď. 
Jsou tam firmy, kterým se to časem může vyplatit. Máme zájem o rozvinutí spolupráce se sdružením 
průmyslového areálu. 
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Jiří Sapík – energetická koncepce, která byla v minulosti v energetické komisi schvalována a byla 
schválena. Napadali jsme to, že prioritou je dodávaní tepla z centrálního zdroje tepla. Sedíme na 
pozemcích bývalé Loany a v minulosti jsme s EA řešili problém dodávky tepla, kdy EA nám každoročně 
zvyšovala cenu tepla. Ztráty byly obrovské. EA jednoznačně řešila vysoké náklady a že nakupují za 
draho. Výroba v Loaně byla nerentabilní. Vybudovali jsme vlastní zdroj tepla. Vybudovali jsme plynové 
kotelny vlastní. Návratnost plynové parní kotelny a dalších 2 kotelen byla 4 roky. Dnes jsou ceny 
někde jinde. 
Host p. Trčka – parní kotelna je něco jiného něž horkovodní. Na páru, když máte dlouhý parní 
přivaděč, tak ztráty budou enormní. Náklady byly oprávněné. Výroba pára je velmi drahá a dnes se od 
ní upouští, jelikož je to neekonomické. Všechny provozy jsme předělali na horkovody. Páru v areálu 
Tesly již dnes nikdo neodebírá. Cesta páry je velmi drahá. Dodávaní tepla a páry je jiná komodita. 
Jiří Sapík – když jsme stáli před rozhodnutím a žádali město o povolení, tak město přišlo s tím, že ano, 
ale musíme zajistit měření emisí. Nechali jsme zpracovat studii ohledně emisí z plynové parní kotelny. 
Nakonec z toho vyšlo to, že parní kotelna vydává takové emise, jak 10 aut se spalovacím motorem. 
Město muselo ustoupit a studii povolit. 
Host p. Trčka – EU chce, aby byly zdroje kontrolovatelné, aby nebyly rozsekány po městě tisíce 
komínu, které jsou nesledovány. Máme jeden centrální zdroj, kde musíme emise vykazovat každý rok. 
Množství CO2 Vám také dává výslednou cenu, protože za ní musíte kupovat emisní povolenky. 
Jiří Pavlica – děkuje a vracíme se k bodu č. 3 
Lenka Pavelková – dávám slovo p. Laktišovi, aby Vám sdělil aktuální informace o nákupu ČP 
Michal Laktiš - proběhlo kontrolní šetření stavební komise. Delší dobu jsme se s ČP nekontaktovali. 
Dnes v 9:30 bylo online jednání se zástupci ČP. Hlavním tématem byla digitalizace a také se otevřelo 
téma znaleckého posudku. Momentálně ČP není usnášení schopná. Byli jsme požádaní o trpělivost, 
aby se tyto věci dořešili. Chtěli bychom znovu udělat pro zastupitelé pracovní jednání, aby měli 
dostatek informací. 
Alois Vychodil – když bylo pracovní jednání zastupitelů, tak jsem se obrátil na pana starostu s tím, že 
by bylo dobré dát zastupitelům informaci, jak vypadá situace s ČP. Vysvětlení od pana Laktiše je velmi 
strohé. Existuje pracovní výbor pro ČP a naposledy zasedal začátkem prosince a poslední setkání bylo 
na střeše a v budově ČP. Dnes máme únor a výbor se nesešel. Zajímalo by mě, když zastupitelstvo 
odhlasovalo velké úvěry na výstavbu dvou velkých staveb, jestli bude mít město 30 mil Kč na nákup 
ČP. Domnívám se, že čp bude zcela určitě nabídnuta někomu jinému, protože město na to nebude mít 
finanční prostředky. 
Jiří Pavlica – prosí p. Hrnčárka o informace 
Martin Hrnčárek – my máme nabídku od KB, která podala nejlepší cenu. Je to investiční úvěr na 31 mil 
Kč. Tento úvěr je nabízen bankou do 31. 3. 2022 poté nabídka propadne. Žádný úvěr nebyl rozhodnut 
a schválen. Je to nabídka banky. 
Jiří Pavlica – nepředpokládáme s čerpáním úvěru a s nákupem ČP a takto to bylo řečeno i ČP 
Alois Vychodil – děkuje a je velmi rád, že se město dál nezadlužuje 
Jaromír Koryčanský – když mám informace o ČP, tak jsem měl za to, že s poštou končíme. Je to 
důležitý bod, který byl několikrát projednán. My jsme měli mít dnes zvláštní bod ČP a měli jsme si to 
tady rozebrat pro a proti. Nebudeme se zadlužovat a poštu odpískáme také. Zajímá mě vysvětlení. 
Jiří Pavlica – my s poštou nekončíme. Pokud pro nás budou mít nějakou lepší nabídku, tak s nimi 
budeme jednat dál. Budeme s nimi dále rádi jednat o tom, že bychom odkoupili nižší objekt garáži pro 
který máme využití. Neumím si přestavit, že koupíme za3 1 mil Kč poštu a dalších 5 let bude ležet ve 
stavu v jaké je. Těžko bychom tam mohli provozovat, co tam provozuje pošta myslím tím ubytovnu. 
Opravdu je lepší dát energii do digitalizace a tam vede naše směřování. Kolik jsme dali úsilí do 
knihovny a KC? Není to srovnatelné. Do přípravy ČP jsme nedali zatím žádné velké peníze. 
Jaromír Koryčanský – my budeme tahat poštu za nos že je chceme kopit a my víme, že je nechceme 
koupit? 
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Jiří Pavlica – netaháme je za nos, řekli jsme jim to otevřeně. Jasně jsme si řekli, že když půjdeme 
cestou knihovny a KC, tak pošta jde bokem. 
Jaromír Koryčanský – nezvažovali jste alternativu prodej majetku např. budova 1000 na 1. máji a z 
utržených peněz jsme mohli kopit poštu, která by byla v centru města? Možná, by nám ještě nějaké 
peníze zůstaly. Nebyl by to dobrý obchod pro město? 
Jiří Pavlica – jsme ve finančním nepoměru. Budova 1000 je odhadována pod 30 mil Kč, takže peníze by 
nám nestačily. Bavíme se o 100 mil Kč o rekonstrukci ČP. Budova 1000 je použitelná, pošta není 
použitelná k okamžitému užívání. 
Jaromír Koryčanský – 100 mil Kč by stála rekonstrukce a dostali bychom dotace. Byly by dotace na 
okna, zateplení a na spoustu jiných věcí. Pošta by byla pro město dobrý kup. 
Jiří Pavlica – nebudeme od toho utíkat. Pokud nabídnou jinou nabídku, tak se s nimi o tom bavit 
budeme. Teď kanceláře pro úředníky máme. Měli bychom jít spíše k digitalizaci ať fungujeme jako 
moderní stát. Měli bychom se soustředit na kulturní infrastrukturu. 
Jaromír Koryčanský – vrací se 2 roky zpět v čase. Když se začínalo jednat o odkupu ČP, tak již v té době 
jsme upozorňovali na to, že stavět knihovnu, KC a rekonstruovat poštu není možné. Zapojili jsme se do 
toho a teď máme výsledky, že na to nebudeme mít. Mrzí mě, že nás nenasloucháte. 
15:10 přišel pan Němeček. 
Markéta Blinková – potřebujeme kanceláře pro úředníky a potřebujeme slušnou jednací místnost na 
jednání ZM. Máme úředníky na pěti místech to nepovažuji za správné. 
Martin Drápal – zaslechl jsem, že město by našlo využití pro nižší objekt garáží. O jaké využití se jedná 
a z jakého důvodu? Co si město představujete pod lepší nabídkou pošty, na kterou by město kývlo? 
Pokud se bavíme o lepší nabídce, tak asi má město nějakou představu. Pokud nebudou konkrétní 
parametry, tak žádná lepší nabídka nebude. 
Kristýna Kosová – toto zastupitelstvo je přenášeno online a je z něho záznam. Pokud si tady budeme 
vyjasňovat strategické pozice, tak ČP se na to podívá a my si úplně nepomůžeme. Nechceme spíše 
tyto věci probrat pracovně? Schůzka s ČP proběhla dnes dopoledne a tím pádem jsme nestihli svolat 
pracovní výbor před dnešním zasedáním ZM. 
Martin Drápal – bude mi stačit odpověď na první otázku, a to využití nižšího objektu 
Jiří Pavlica – nemáme dostatečné zázemí pro údržbu a technické pracovníky. 
Jan Kučera – děkuje panu Vychodilovi, že se zeptal na ČP. RM rozhodla o jiném postupu než, které 
schválilo ZM. Pleteme si kompetence, kdo co má a co s kým má být projednáno to je zásadní problém. 
Zastupujeme občany a máme se řídit zákonem. Když jsme si řekli, že poštu chceme koupit rozhodlo 
ZM. Tohle vedení koná v rozporu s tím, co se dohodlo. Je to porušení naší historické dohody. Je to 
porušování jednacího řádu je to porušování usnesení, které máme z minula. Do výčtu nákladu za KC a 
přístavbu knihovny, které budou 430 – 500 mil Kč musíme přidat 40 – 80 mil Kč za úroky a musíme 
přidat spromarněné příležitosti jako jsou příprava na čerpaní dotací v tomto roce, protože řada 
projektů byla pozastavena. Pravděpodobně máme velké riziko, že přijdeme o pořízení pošty. Úřad na 
jednom místě by nám pomohl. Byla to jediná příležitost, jak získat budovu v centru města, která 
mohla být například nabídnuta developerům na výstavbu bytu. Byty se nabízejí za 5 mil Kč a mladí 
lidé odcházejí z Rožnova, protože nemají kde koupit byty. Mysleli jsme jen na 2 velké investiční akce. 
Nesouhlasím s touto informací, že poštu nekoupíme. 
Dan Drápala – chci, aby bylo v prohlášení řečeno, že současné vedení města nechce kupovat poštu, 
ale aby tam bylo řečeno, že půjdeme cestou digitalizace. Vedení města s masivní digitalizací státní 
zprávy chce postupovat. Chápeme, že jsme v roce 2022 a kovid nás posunul v rámci digitalizace úplně 
někam jinam. Ale než řekneme, že nechceme kupovat poštu a půjdeme cestou digitalizace, tak 
bychom měli mít zadání nové koncepci digitalizace. A jakmile budeme mít koncepci hotovu a budeme 
mít všechny analýzy na stole, tak teprve se můžeme rozhodnout, zda ČP kopit či nikoli. Například 
sociální byty by mohly být velmi využity v budově ČP ve prospěch občanů. Je potřeba říci nejen A, ale 
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konat i B. Přimlouvám se, abychom co nejdřív dostali na stůl, jakým směrem ta digitalizace půjde a do 
jaké míry to je dostatečný argument pro, abychom se vzdali možnosti kopit poštu. 
Jaromír Koryčanský – jakou máte představu za jakou částku půjde pošta koupit? Pochybuji, že v této 
době, když jsou nemovitosti tak drahé, že to spadne s cenou dole. Obzvlášť, když bude nové vedení 
pošty. Jakou máme hranici? 
Kristýna Kosová – je tohle rozumné vyjednávání? 
Jiří Pavlica – přesná částka se nedá říct. Částka je otázkou místa, času a situace. V tento okamžik 
nejsme v situaci, kdy bychom měli poštu kupovat za 31 mil Kč. 
Markéta Blinková – kdybychom respektovali strategický plán a strategické řízení, tak by možná i na tu 
poštu bylo. Strategické řízení úřadu má vycházet z dokumentu strategického rozvoje města. Jsem 
ráda, že nová paní tajemnice chce být blíže digitalizaci. Navazuje na to, co v tom strategické plánu je. 
A to je velká priorita, která se týká nákupu pošty a sloučení úřadu. Nerespektujeme dokument. 
Vypovídá to o tom, jak má úřad nestrategické řízení. 
Jiří Pavlica –naplňujeme strategický plán, který byl v předchozím období. 
Markéta Blinková – pošlu Vám dokument pane starosto, co je to strategické řízení úřadu. 
Martin Drápal – navazuje na digitalizaci úřadu. Mohl by někdo z vedení města říct v čem spočívá nová 
digitalizace. Viděl jsem, že je vypsáno VZ na nový web, jestli se tohle bude brát jako digitalizace. V 
čem bude spočívat digitalizace úřadu? 
Jiří Pavlica – uvádí, že za deset let, kdybychom dokázali poštu opravit, tak jsme jinde s digitalizací. Je 
to dlouhodobá strategie. 
Martin Hrnčárek - připravujeme tzv. portál občana. Máme první nabídky. Je to software, který 
umožňuje např. přes bankovní identitu podávat žádosti o dotace a komunikovat s úřadem. Je tam 
online komunikace nicméně je potřeba si uvědomit, že úřad je schopen udělat to co vyřídí stát. Náš 
interní program by se měl napojit na celorepublikovou databázi. Je to o vládě v ČR a my to jen 
aplikujeme. V portále občana je asi 130-150 služeb, ale je potřeba rozdělit statní zprávu a 
samosprávu. Letos chceme udělat portál občana a druhá věc je co udělá stát. 
Martin Drápal – napojení na národní identitu je potřeba udělat přes stát. Co chce udělat město pro to, 
aby se tohle mohlo využívat? Nevěděl, že se chystá portál občana, protože v rámci webu jsem to nikde 
neviděl. 
Lenka Pavelková – koncepce celkové digitalizace úřadu je v procesu. Aktuálně řešíme digitalizaci 
spisové služby. Od 1.7.2022 přichází v účinnost nový zákon, který nám ukládá elektronické skartování 
dokumentů ve spisové službě. Následující kroky, které s tím budou souviste budou upraveny koncepcí, 
kterou Vám odprezentujeme na ZM. 
Radúz Mácha – přeje nové tajemnici elán, rozhodnost, cílevědomost a schopnosti empatie. Přeje jí, 
aby se uměla obklopit týme dobrých spolupracovníků a aby měla konstruktivní komunikace se 
zastupiteli, ale i s občany. 
Lenka Pavelková – děkuje. 
Martin Drápal – první dotaz se týká na dřívějších úkolů MěÚ. Poskytování podkladů z jednání RM. Do 
jaké doby by to mělo být zastupitelům poskytnuto? Termín, je čím dál tím delší. Na materiály čekáme 
dalších 10 dní. Na základě, čeho RM rozhodla? Podklady z 11. 2. 2022 byly nahrány až dnes ráno. Jaká 
je lhůta a do jaké doby by to mělo být? Druhý dotaz. V médiích jsem se dočetl, že město bude 
umisťovat další dva radary. Pan starosta prohlásil, že s novými radary budeme posouvat i limity 
stávajících radarů. 
Jiří Pavlica – místa jsou celkem známa. Jedno je na Nábřeží Dukelských hrdinů a druhý bude v 
Tylovicích. Co se týče rychlosti, tak nejdeme na krev. Za mě osobně mírné neparné překročení bude 
tolerováno. Tak slavní jako Zašová rozhodně nebudeme. Jdeme na úroveň o něco níže nevidím to jako 
problém. 
Lenka Pavelková – nedokážu definovat, zda byla nebo nebyla stanovena lhůta. Vnímám to jako 
podnět, abychom si stanovili lhůtu na sdílení podkladů pro zastupitele včas. – PODNĚT! 
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Markéta Blinková – žádali jsme o umožnění přístupu do DATRONU, když máme materiály ze ZM, tak 
úplně stejně bychom mohli mít materiály do RM. Již jsme to řešili s paní Mgr. Janíkovou. Zatím se k 
tomu nic neuskutečnilo. Je to nejjednodušší cesta. Bylo by to pro nás srozumitelné a přístupné. 
Lenka Pavelková – myslím si, že je to nejefektivnější cesta. Vykomunikujeme to uvnitř úřadu. 
Kristýna Kosová – pošleme vám to písemně. Podle komunikace s dodavatelem Datronu nedokážou 
udělit přístupy pro zastupitelé do RM, tak jak bychom to potřebovali. Zatím na to nejsou technicky 
připraveni. Pokud by to Datron dokázal ošetřit, tak vám to zpřístupníme. Zatím tam to technické 
řešení není. 
Jan Kučera – dotaz o aktuálním vývoji ohledně sportovní haly. Dostali jsme v podkladech informaci, že 
bylo jednáno s jiným investorem. Jak jsme na tom s hledáním pozemku pro sportovní halu, abychom 
se mohli ucházet o dotace? 
Kristýna Kosová – pracovní skupina na svém posledním jednání projednávala návrh na umístění 
sportovní haly v blízkosti křižovatky u Eroplánu v návaznosti na pozemky hotelu Relax. To se zatím 
nejeví jako dobrá lokalita kvůli urbanistickým návaznostem. Pracovní skupina ukončila jednání s tím, 
že by se chtěla vrátit zpět k náplní sportovní haly, protože byla původně koncipována v závislosti na 
připravované dotaci. Zázemí tam není dostatečné. Mimo jiné do pracovní skupiny byl pozván p. 
Morcinek, který se také zamýšlel na tím, jestli by tam nemohlo být zázemí pro sportovní organizaci 
Krytý bazén s.r.o. Příští jednání by mělo znovu probrat vstupní parametry haly. Jeden z pozemků, který 
byl zvažován u Vídečské dosud není vyčištěn od černých staveb. Tady jsme ještě žádali o informaci 
majitele pozemku, jak to je, abychom se finálně vyjádřili k tomuto pozemku. 
Lenka Pavelková – majitel pozemku u Vídečské, tam kde jsou teď tenisové kurty tak přislíbil, že bude 
kolaudována budova, která slouží jako zázemí k tenisovým kurtům. Ve chvíli, kdy bude kolaudace 
ukončena, tak necháme zpracovat znalecký posudek a můžeme dále jednat, zda pozemek kopit či 
nekoupit. 
Libor Adámek – jak pokračuje příprava projektu rekonstrukce Koryčanských pasek. Proběhlo tam 
projednávání s veřejností a co bude následovat dále? 
Kristýna Kosová – shromáždily se dotazy, které mohly přijít emailem. Píští týden je naplánovaná 
schůzka s projektanty, abychom mohli připravit odpovědi. Zároveň se spouští projektová příprava 
první etapy, kde proběhly první zaměření terénu. Takže se rozjíždí projekčně etapa č. 1. Jakmile 
budeme mít něco konkrétnějšího, tak připravíme další veřejné jednání. 
Jaromír Koryčanský – stále říkáme že revitalizace Koryčanských pasek bude stát 100 mil Kč. Máme 
vyprojektováno i v terénních vlnách parkovací domy částečně zapuštěné do země. Máme tam jeden 
parkovací dům zaprojektovaný u Krytého bazénu což je fajn. Druhé parkovací místo máme pod 
garážemi. Když se podívám na ceny jiných měst, tak jedno místo vyjde na 700 tis Kč. Když si spočítáme 
parkovací místa, tak ta cena by neměla být prezentována na 100 mil Kč, ale minimálně 170 mil Kč 
nebo více. Jak pes kopírák se to opakuje KC, knihovna a dále. Je tady velká šance, že získáme 50-60 % 
dotací, ale také to dostat nemusíme. Počítejme sumy, jak jsou reálné. 
Jiří Melcher – to co říká p. Koryčanský je vymyšlené číslo. Porovnává ceny parkovacích míst podle 
projektantů. Neuvádějte čísla. 
Jaromír Koryčanský – mluvil jsem o 700 tis Kč. V Kroměříži to postavili s 60 % dotací. Je to reálná cena. 
Jiří Melcher – o ceně 700 tis Kč naši projektanti vůbec neví. 
Michal Laktiš – my jsme za bývalého vedení se snažili dělat dokumentaci tak, aby se vybíralo po 
blocích. Musíme být připraveni a děláme vše, jak bylo. Udělali se prezentace všech návrhů. Ano v 
Kroměříži dostali 80 % dotací. To není jen parkovací dům. Podmínkou bylo, aby měli inteligentní 
parkovací systémy což byla podmínky výzvy. Návaznost integrované dopravy (pěší, cyklo, auto a 
autobus). Museli projekt předělávat. Spolupráce mezi městy není taková, jaká by měla být. 
Strategický výbor se potkává jednou za rok hlavně v září a v říjnu před rozpočtem anebo rozpočtovým 
výhledem. Proč jsme neřešili KC, protože se rozpočet schvaloval v lednu, takže jsem to nemohl tam 
dát, protože bychom zase porušili strategický plán. Děláme to tak jak věci jsou. Já chci šetřit i Váš čas, 
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abyste mi neříkali, že každý týden vám volám. V ATISU máte všechny potřebné informace. Jaká byla 
suma nebo v jakém stavu projekt je apod. Využíváme kontaktů, kde podobné projekty dělali a byli 
úspěšní, abychom se inspirovali. 
Markéta Blinková – upozorňuje na jednací řád. Domnívala jsem se, že když p. Němeček přišel, tak 
všichni jsme jej viděli. Navrhuji do nového jednacího řádu dali informaci, jakým způsobem se má 
přihlásit ten kdo přijde později. PODNĚT! 
Jan Kučera – reaguje na p. Laktiše. Strategický plán rozvoje není operativní plán rozvoje. Je to o tom, 
abychom věděli, za čím si jdeme a pracovali jsme na tom. Může dojít ke změnám částek a priorit. 
Metodický pokyn říká, že máme mít v souladu rozpočet, strategický plán a usnesení. Ve chvíli, kdy se 
odchýlíme od strategického plánu měli bychom tohle dát do souladu. Na co je upozorňováno, tak 
pokud jsme v lednu hlasovali v rozporu se strategickým plánem, tak bylo to rychlé a operativní řešení 
a potřebovali jsme to udělat rychle. Když jsme to nestihli nachystat mohli jsme to dát na další ZM. Za 
mě pohár únosnosti přetekl. Na minulém ZM jsme upozorňovali na porušování jednacího řádu. 
Některé podklady ke klíčovým rozhodnutím byly poslány později. Věřím, že to vše mělo své důvody. 
Hlasovali jsme v rozporu se strategickým plánem. Spustilo ZM stavbu KC, které podle zadávací 
dokumentace nebude splňovat předchozí usnesení, když sál má mít 350 míst a v zadávací 
dokumentaci má méně. Prosí IT k promítnutí webových stránek města. Upozorňuje na podklady k ZM 
27. 1. 2022. Tyto podklady nebyly na webu pro občany zveřejněny. Byly zveřejněny později, ale se 
špatným datumem 16. 2. 2022. Nejen, že jste na to zapomněli, ale na webové stránky se to vložilo 
zpětně se sfalšovaným datumem. Není to proti zákonu, ale je to proti slušnému jednání. Navrhuji, 
abychom na protest proti tomuto jednání na 5 minut opustili jednání zastupitelstva. Nemáme důvěru, 
že je město dobře řízeno. Chyby jsou maskovány a věci jsou manipulovány. Odcházíme na 5 minut z 
tohoto sálu. 
Jednání opustili zastupitelé: Kučera, Němeček, Drápala, Drápal, Koryčanský, Kokinopulos, Blinková, 
Vychodil. 

 
-----PŘESTÁVKA----- 

 
Jiří Pavlica – nic z toho co se stalo v lednu nebylo úmyslně. Děkuji, že na chyby upozorňujete. 
Překvapuje mě, že všechny výpady jdou od lidí, kteří způsobili svou rezignací situaci ve vedení města. 
Osobně tomu nerozumím a nevím co bylo rezignací cíleno. 
Hanka Martinátová – nejednalo se o porušení pravidel, které by vycházely ze zákona. Jednací řád se 
snažíme důsledně dodržovat. Bohužel lidský faktor někdy selže. 
Kristýna Kosová – lednové ZM vznikalo v době kdy většina zaměstnanců chyběla a ZM jsme 
připravovali v záskoku. ZM jsme chystali zároveň na variantu hybridu. Za chyby se omlouvám nicméně 
to pochybení vzhledem k tomu, že jsme se zastupovali navzájem považuji za lidské. 
Zdeněk Němeček – pro příště, když se ocitnete v takové situaci, tak prosím o informaci emailem, že 
nestiháte a že některé podklady můžete poslat až v den ZM. Když některé podklady chodily a 
nechodily, tak z naší pozice nevíme, jak se k tomu stavět. Kdyby přišla dopředu informace, že je nějaký 
problém, tak by tato diskuze vůbec nemusela nastat. 
Hana Martinátová – email s pozdním zasláním podkladů ke KC, tak jsme z OKS posílali email se 
zdůvodněním. 
Martin Drápal – termín ZM 27. 1. 2022 byl stanoven bez konzultace s ostatními subjekty, které jsou v 
ZM zastoupeny. Byl zvolený jiný den a jiná hodina. Kdyby byl zvolen standartní den úterý ve 14:00 1. 
2. 2022, tak v ten monet by byly splněny lhůty pro zaslání podkladů, protože jednání FV bylo v pondělí 
a v ten moment by nemuselo dojít k tomu, že budeme řešit tyto problémy, měli bychom na všechno 
dostatek času. Pokud nejsou zaslány podklady v čas, tak tento proces jednací řád zná. Stačí se podívat 
do jednacího řádu a držet se ho. Není to zákon je to jen vnitřní předpis, ale my všichni bychom se jim 
měli řídit. 



13/44  

Kristýna Kosová – na pozvánce pro veřejnost by nebyl stanovený hlavní bod o kterém se mělo jednat. 
Dnes ani my ani vy nenajdeme dobrou cestu, jak to šlo udělat. Můžeme si z toho vzít ponaučení do 
příště. Na každé variantě se najde nějaká část, která není optimálním řešení. 
Martin Drápal – veřejnost podklady neměla vůbec. Odkud pramenil termín čtvrtek 27.1. 2022? 
Jiří Pavlica – byla snaha stihnout termíny vzhledem k dodavatelům staveb a výběrových řízení. 
Martin Drápal – termín v zadávací dokumentaci byl do konce prosince. Jestli by to bylo 1. 2. nebo 27. 
1. , tak dodavatelé by už 4 dny v porovnání s celým měsícem určitě oželeli. 

 

 
 4 - Zpráva o činnosti rady města - předkládá: Ing. Lenka Pavelková 

Důvodová zpráva: 

Předmětem tohoto bodu je informovat zastupitele města o činnosti rady města. 
 

Rada města se od posledního řádného zasedání zastupitelstva sešla celkově na 9 
zasedáních v termínech: 17.12. a 22.12.2021, 7.1.,14.1., 18.1., 24.1., 28.1., 4.2.,11.2. 2022 
Celkem bylo projednáno 121 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: 
Markéta Blinková – má dotazy k jednáním RM od začátku roku. Na posledním ZM tato zpráva nebyla. 
Dotazuje se na RM konané dne 14. 1. 2022 usnesení číslo 2116/114. RM probírala informaci o splnění 
úkolu RM 0036 sjednocení pojistek. S jakým výsledkem a jak dále bude město postupovat? 
Lucie Vančurová – Došli jsme k závěru, že nejvýhodnější a nejlepší nabídka je od pojišťovny 
Kooperativa. 
Markéta Blinková – RM konaná dne 28.1. 2022 usnesení č. 2130/117 RM zadala úkol připravit návrh 
na změnu limitu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Z jakého důvodu? Je tam nějaký 
termín pro splnění? Bude o tom ZM informováno? 
Martin Hrnčárek –to bylo iniciováno z odboru finančního, protože limity, které jsou nastaveny již 10 
let neodpovídají realitě. Dnes za 50 000,- Kč se nadá udělat objednávka ničeho. Takže jsme přistoupili 
k analýze a porovnání, jak jsou na tom jiná města. Proces ještě není ukončen. Je připravována nová 
směrnice zadávání zakázek malého rozsahu. 
Markéta Blinková – jsem ráda, že ten posun tady je. Dále mě zajímá usnesení 2136/117 RM dostala 
informaci od OSM o technickém stavu opěrné zdi na Nábřeží Dukelských hrdinů a nejasném vlastnictví 
této opěrné zdi a souhlasí s navrženým dalším postupem. Zajímá mě s jakým? 
Kristýna Kosová – jen upozorňuji, že nadále zveřejňujeme smlouvy, které jsou přístupné občanům a 
řeší i každou propisku. Jednání ohledně opěrné zdi proběhne se všemi vlastníky pozemků v území což 
je ŘSD a povodí za účasti právníků, aby se dalo najít řešení. Může se stát, že to skončí žalobou, proto 
jsme oslovili Mgr. Mumulose, aby nám s určením vlastnictví pomohl. 
Markéta Blinková – prosím, abychom tyto informace dostávali průběžně. Také nás zajímá, jak to 
dopadne. PODNĚT! 
Markéta Blinková – zajímá mě usnesení 2137 parkoviště ZŠ Pod Skalkou 2. etapa. Kde to parkoviště 
bude a k čemu bude sloužit? 
Marek Moll – je situováno mezi pavilony, kde je vedení školy a mezi pavilon, který je směřován ke 
hřišti. A sloužit bude škole. 
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Markéta Blinková – nahradí parkování, které škola využívá ve předu? 
Marek Moll – ano dá se to tak říct. 
Markéta Blinková – usnesení 2139/117 na co to bude z fondu mikro projektu? 
Michal Laktiš – jedná se o spolupráci s Kysuckým Novým Městem. Reagovali jsme na podnět pana 
Drápaly. Je to investiční akce, která se má týkat revitalizace naučného chodníku Dušana Jurkoviče a 
lázeňství. Revitalizace nosného systému tabulí. Oddychové místa – hnízda, které mají podpořit prvotní 
funkci parku, aby se tam potkávaly rodiny s dětmi a starší generace, aby mohli relaxovat. 
Multifunkční kostky. Bude se tam dát aktivně trávit volný čas. Podněty od občanů máme, že nebyl 
správně řešen okruh naučného chodníku. Bude tam soulad třech chodníků až po Jurkovičovu 
rozhlednu. Reagovali jsme na podět pana Drápaly. Dnes se dedline na region Bílé Karpaty. Od pondělí 
začnou vyhodnocovat žádosti. V případě, že by projekt prošel, tak budu zastupitelé informovat na 
dalším ZM. 
Markéta Blinková – je to moc pěkný projekt. Panu Drápalovi velmi záleželo, aby stezka plnila účel, 
který měla. 
Markéta Blinková – usnesení 2144 možnosti investic do úsporných opatření na veřejném osvětlení a 
možnosti regulace veřejného osvětlení. Chtěla bych k tomu více informací, protože se na mě občané 
obracejí. 
Jan Cieslar – veřejné osvětlení rozdělím na dvě témata. 1. příprava projektu energetických úspor 
veřejného osvětlení. V současné době máme polovinu veřejného osvětlení zařazeno do projetu EPC, 
kde uvidíme jaké nám přijdou nabídky. Můžeme to, popřípadě upravit. V minulosti jsme měli projekt, 
který nám bohužel 2 x neprošel na dotaci. Byly to soutěžní kola skončily jsme těsně pod čarou. Tento 
projekt bych chtěl v letošním roce oprášit a lehce ho upravit, protože se zásadně změnily dotační 
podmínky. Nyní je vyhlášena výzva do jara příštího roku. Výzva je nesoutěžní, takže když splníme 
podmínky, tak bychom měli dostat dotaci. Chtěli bychom pomocí EPC vyměnit většinu města do ledek. 
Volba úrovně regulace v současně době je možná pro každé jednotlivé svítidlo. Jsou to poměrné drahé 
technologie. Pokud by to bylo na celém území města, tak to nemá návratnost. 
2. úspory vypínání veřejného osvětlení. Po domluvě s vedením města jsme vytipovali lokality, kde se 
bude vypínání veřejného osvětlení testovat. Občané dávali podněty telefonicky. Momentálně se ladily 
se časy vypínání. 
Markéta Blinková – mě to vyhovuje, já s tím souhlasím. 
RM 4. 2. 2022 usnesení 2154/118 byla ustanovena pracovní skupinu pro posuzování žádosti v rámci 
pravidel pro revitalizaci bytových domu. Ta pravidla jsme na ZM schvalovaly, které je ve složení arch. 
Města. P. Šmíd a člen stavební komise. Nebylo by možné k jednáním přizvat zastupitele? Většinou se 
jedná, že zastupují v rámci občanů. 
Kristýna Kosová – pokud by byl konkrétní návrh, tak prosím pošlete jej na OKS nebo na městského 
architekta. Skupina se rozšířit může. Stavební komisi jsme poprosili, aby si sama vytipovala jednoho se 
svých členů což je p. Baroš. P. Schmied je tam, protože má praktické zkušeností a kontrola rozpočtu tu 
bude hlídat městský architekt. Pokud máte konkrétní návrhy, tak do 14 dnů je pošlete a my je 
předneseme RM. 
Markéta Blinková – složení komise nezpochybňuji. Chtěla jsem, aby tam byl někdo, kdo může hájit 
zájmy občanů. Bylo by dobré, kdyby tam byl někdo ze zastupitelů. 
Usnesení 2157 – nabídka k odkoupení části pozemku č. 2052/4. pochopila jsem, že se jedná o 
pozemek pod Relaxem. Bylo to projednáváno na vazbě výstavby sportovní haly. Budete dál uvažovat o 
nabídce k odkoupení tohoto pozemku? 
Kristýna Kosová – my jsme tuto věc projednali s tím, že by bylo dobré intenzivněji se bavit s majiteli 
pozemků. Máme nějaké jejich záměry a viděli určitou vazbu, že sportovní hala by jim dávala smysl. 
Diskutovali jsme o tom, protože v tuto chvíli je zahájena práce na novém územním plánu. V tuto chvíli 
si nemyslím, že se tato lokalita vrátí do posuzování na sportovní halu. 
Markéta Blinková – budete dál jednat a přemýšlet o tom v rámci přípravy nového územního plánu? 
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Kristýna Kosová – ano budeme 
Markéta Blinková – usnesení ohledně zadání zakázky revitalizace bytového domu Moravská. RM mě 
jmenovala do komise. Zastupující osoba zadavatel je totožná se zpracovatelem projektové 
dokumentace. Dohledala jsem si k tomu komentář. Je tam shodná osoba zastupující město a 
zadavatel projektové dokumentace. – ÚKOL! 
Hana Martinátová – pošleme Vám odpověď do třiceti dnů. 
Daniel Drápala – reaguje na naučnou stezku Dušana Jurkoviče. Bojovali jsme hodně s památkovou 
péči a podoba lízátek, jak říkal p. Laktiš není taková, jakou jsme si představovali. Vrací se k parkovišti 
na ZŠ pod Skalkou. Několikrát jsme to na školské radě projednávali. Je to náhrada za parkovací místa, 
která škola využívá. Tato místa jim budou v rámci stavby KC sebrána. A řešilo se, kde budou 
pedagogové parkovat. Automobily budou parkovat mezi dvěma pavilony. Výuka bude zatížena 
hlukem. Řešilo město i tuto zátěž, kterou naše děti budou muset snášet? Ve chvíli, kdy se parkoviště z 
volného prostoru před velkou budovou dostane do prostoru areálu ZŠ Pod Skalkou. Není to dobře 
vybrané místo. 
Kristýna Kosová – navrhuji bavit se s ředitelem o provozním řádu. O tlaku na to, pokud tam ti učitele 
chtěli parkovat, tak aby přijeli před začátkem výuky a vyhnuli se kolizním okamžikům, kdy najíždějí do 
školy děti. 
Marek Moll – jedná se o doplnění, protože v rámci realizace projektu KC se staví parkovací místa. V JV 
rohu jsou parkovací místa je jich asi deset, které byly diskutovány, že budou výhradně po školu. To, co 
se bude stavět mezi pavilony je také pro školu. 
Daniel Drápala – jak je stará tato informace? Protože podle jednání, které jsme měli na školské radě 
nad projektem, tak bylo panem ředitelem interpretováno před rokem, že jim bylo ze strany města 
řečeno, že tam nebudou moci parkovat na místě KC. Záleží na počtu aut. Jedna věc je provozní 
stránka, druhá věc je, že ZŠ Pod Skalkou má velké množství děti. Asi nebude možné, aby pedagogové 
odjížděli mezi 14-16 hodinou. Musíme pamatovat na to, že tam bude hluk a ty děti, které budou ve 
třídách to budou muset vše snášet. 
Jiří Melcher – za účasti ředitele Pod Skalkou proběhla návštěva. Z jedné strany je tam kuchyně, ale v 
jednou pavilonu je učebna. Je to v těsné blízkosti a je potřeba to zvážit. Jsou tam navrhovány dvě 
varianty s kácením stromů a bez kácení stromů. 
Zdeněk Němeček – vrací se k městskému osvětlení. Padly tady různé varianty. Například v Německu 
jsou v méně využívaných ulicích ledkové světla s čidlem. Nebylo by na škodu to také zvážit? 
Kovář – zvažovali jsme také tuto variantu a prověřovali jsme to. Je to možné, ale musíme osadit každé 
svítidlo spínací automatikou, pohybovým čidlem a tyto technické záležitosti navyšují cenu na svítidlo 
zhruba o nějakých na 38 % což vzhledem k tomu jakou to přináší úsporu, tak se to nevyplatí. Náklady 
na pořízení jsou velmi vysoké. 
Jiří Melcher – žádná hlavní ulice není na zhasínání plánovaná. 
Jaromír Koryčanský – vrací se k diskuzi na Vrátnici o revitalizaci sídlišti 1. máje, kde odborníci 
doporučovali parkovací místa. Parkovací místa se nemají dělat ve vnitrobloku. A my budujeme ve 
vnitrobloku ŽS stavět parkovací místo. Strašně si protiřečíme. Třeba by to tam ta škola nechtěla. To 
není navýšení parkovacích míst. Jakmile začne výstavba KC, tak tam auta nebudou moci stát. Děláme 
náhradu za tyto parkovací místa. My děláme náhradu, ale musíme počítat s tou cenou té náhrady, 
která nám zase navyšuje cenu KC. Vrací se k veřejnému osvětlení. Kolik máme sloupů v Rožnově a 
kolik procent máme v ledkovém provedení? 
Jan Cieslar – máme zhruba 2 600 svítidel a z toho je 300 v ledkové verzi. 
Jaromír Koryčanský – takže 10 % máme již hotových v ledkové verzi a do konce roku počítáme kolik? 
Kolik šetří jedno světlo? – PODNĚT – poslat do emailu! 
Jan Cieslar – záleží na projektu EPC. Jestli se stihne realizace letos. Mělo by se tam jednat od 10 % k 50 
%. 
Jaromír Koryčanský – kolik jste let u nás na radnici? 
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Jan Cieslar – 5 let 
Jaromír Koryčanský – za těch 5 let jsme počítali, že budeme mít na školách fotovoltaiku, vyměněné 
veřejné osvětlení, že budeme mít ledkové světla ve všech školách. 
Jan Cieslar – na fotovoltaiku byste těžko dostal dotaci. Na budovy škol a školek to nevycházelo. Bavím 
se tady o velkých fotovoltaikách. A s ledkami jsme měli u dotačních projektů smůlu, že jsme skončili 
pod čarou. V letech 2019-2020 se podávaly 2 projekty. V loňském roce bohužel nebyla výzva. 
Jaromír Koryčanský – mrzí mě že, dotace na osvětlení ZŠ jsme nedostali. Ve Vsetíně mají všechny školy 
ledkové osvětlení z dotace. Získali 50 mil Kč dotací a 20 mil Kč dali z vlastních kapes. Můžeme se 
zeptat pana Kokinopulose, jako ředitele ŽŠ 5. května, kolik má ledkových světel ve své škole. 
Jan Cieslar – školy máme také zařazené v projektu EPC, který má také skluz a je to řešeno. O dotační 
příležitosti, kterou jste zmínil, tak nevím, zda bychom na to měli také nárok. 
Jaromír Koryčanský – obraťte se na město Vsetín, kteří mají ve všech školách ledkové osvětlení. 
Zjistěte si, z jakého to brali dotačního titulu. 
Kristýna Kosová – reaguje na první část k diskuzi o vnitroblocích na 1. máji. Co se týče projektu 
revitalizace zeleně, tak tam nebylo doporučeno ve větší míře přebudovávat vnitrobloky na 
parkovištěm, proto aby vznikl sdílený prostor pro setkávání. Vnitroblok na škole Pod Skalkou. Ze 
strany ředitele na parkovací místa byl požadavek velmi silný. Snažili jsme se najít variantu, abychom 
nekáceli stromy. V rámci areálu byl vybrán prostor mezi pavilony, který není jinak využíván. Z 
technického řešení osobně nemám radost. Reagujeme na žádost školy. Řešíme parkovací bloky. 
Řešíme místa pro zastavení a vysazení dětí před školou. Postupně se bude odbor investic těmito 
projekty zabývat. 
Libor Adámek – vrací se k tématu ledková světla. Nejsem příznivcem ledkových světel zejména z 
důvodu blikání a špatné teploty světla. Ledky laděné do modré teploty světla nejsou dobré pro zdraví. 
Řeší se nějakým způsobem teplota světla? Bude to generace ledek, které se od určité hodiny ztmavují 
a nemají takový výkon? 
Miroslav Kovář – v současné době světla, které se instalovaly všechny splňují normy. Ve městě jsme 
experimentálně nechali namontovat asi 16 ledkových světel, které jsou v oranžové barvě. Zkušenost je 
taková, že občané si toho ani nevšimli a ani je nepoznají. Kromě toho, že to přináší úsporu, tak to také 
limituje nějaký světelný smog. Zkoušíme to a v okrajových částech plánujeme a chceme to umísťovat. 
Libor Adámek – jsem rád za tuto informaci. Jak jste připraveni na poruchy světel? Ne že by nesvítily, 
ale pravidelně blikají. Jak jste připraveni na opravy? 
Miroslav Kovář – pokud světlo bliká nebo je nefunkční, tak světlo se z pravidla vyměňuje do 48 hodin. 
Dělá to správce osvětlení. 
Libor Adámek – a co světla se stmíváním? 
Miroslav Kovář – u této nové generace světel se to dá nastavit. 
Jiří Pavlica – kde se na oranžové ledky můžeme podívat? 
Miroslav Kovář – největší úsek je na Tyršově nábřeží a na křižovatkách u Kauflandu. 
Martin Drápal – ptám se na provoz cyklobusu z NJ na Bílou. Vzhledem k obsazenosti autobusu podle 
tabulek, které byly na RM není zrovna velká. Zajímalo by mě, jestli jste vyhodnotili provoz, zda je pro 
město výhodný? Na Bílou i na Pustevny jezdí běžné linky. Není možné tyto autobusy smluvně doplnit o 
stojany na kola? 
Martin Beníček – stávající linky TQM na to stavěné nejsou. Smlouva o provozu cyklobusu je 
partnerským projektem pěti měst. Město se zavázalo tento provoz udržovat po tři roky. V roce 2021 
byla první sezóna. Z dat vyplývá, že Rožnov pod Radhoštěm je pro linku důležitým uzlem. Cyklo vozík 
je na 25 kol. V Rožnově pod Radhoštěm končí a stávají se návštěvníky města. Na to konto partneři a 
ostatní města se rozhodli odstartovat zimně-jarní variantu autobusu. Řešíme druhou větev autobusu 
Soláň, Velké Karlovice, Bílá a budeme to projednávat na RM. 
Zdeněk Němeček – poznámka osvětlení program MŽP vypsán na výměnu led světel dávali na to 50 %. 
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Jiří Melcher – registrujeme to, že jsme cílové město před horami. NJ a Frenštát to vždy bude plánovat 
přes nás. Buď je cyklobus, který má kola vevnitř, anebo má na to na zádi autobusu na to zařízení. 
Řidiči s tím mají obecně problém. 

 
C) Odbor finanční 

 5 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 4 - předkládají: Ing. Martin Hrnčárek, 
Ing. Jiří Pavlica 

Důvodová zpráva: 

Na základě požadavků jednotlivých odborů předkládáme ke schválení rozpočtové opatření č. 
4 

Komentář k nejvýznamnějším položkám. 

V oblasti energií byl rozpočet 2022 nastaven s předpokladem, že DPH na energie bude i v 
roce 2022 sníženo (odhad byl na 5 %). Nicméně tento předpoklad se nepotvrdil. V kombinaci 
s absencí této neschválené daňové změny a v návaznosti na již známé ceny 2022 dáváme 
do rozpočtu jednotlivých p.o. celkem cca 1,7 mil Kč na posílení nákladů na energie. Částka 
je kumulovaná za všechny energie, tzn. elektřina, plyn, teplo. Konkrétní detail je v příloze č. 2 
tohoto materiálu. Souběžně navyšujeme příspěvky na doplatky roku 2022, kde se jedná 
zejména o náklady na teplo ve vazbě na vyúčtování od společnosti Energoaqua a.s. Jedná 
se hlavně o budovy, které jsou napojeny na centrální topný systém. 

 
 

V investicích pro rok 2022 byla zapojená akce Rekonstrukce obřadní síně. Po ujasnění 
rozpočtu a aktualizovaných cen dodavatelských prací bylo konstatováno, že celá 
rekonstrukce by stála 5,1 mil Kč a jednalo by se tedy o extrémní překročení rozpočtu. V 
návaznosti na to bude akce z rozpočtu škrtnuta. Dojde pouze k drobným úpravám v částce 
0,5 mil Kč, které by nebyly znehodnoceny, pokud by v budoucnu došlo k zásadní 
rekonstrukci. Jedná se zejména o opravu podlahy a japonské stěny. 

 
 

Zrušením této akce se uvolnily prostředky, které lze použít pro akci, která z návrhu rozpočtu 
vypadla, a to Rekonstrukci kašny na náměstí. Tato akce má rozpočet 3,8 mil Kč před 
soutěží. 

 
 

V rámci změny vlády v ČR došlo ke zrušení plánovaného navýšení platů zaměstnanců o 1 
400 Kč na pracovníka. Národní odborové organizace jednají s vládou o navýšení v jiné 
částce, nicméně toto jednání zřejmě nebude úspěšné. Hovoří se o částce 700 Kč. V 
návaznosti na dohodu s místní odborovou organizací zaměstnanců MÚ Rožnov se vedení 
města přiklonilo k názoru, že by bylo v rámci sociálního smíru možné přikročit k mírné 
valorizaci platů v hodnotě 700 Kč na zaměstnance. V rozpočtu jsou alokovány prostředky na 
částku 1 400 Kč, tzn. tímto krokem by došlo k úspoře ve výši cca 3 mil Kč, které by se do 
rozpočtu i po této změně vrátily. Nad rámec tohoto uvádíme, že v rámci ukončeného 
rozpočtu 2021 byly nedočerpány prostředky na mzdy v hodnotě 1,9 mil Kč a tyto prostředky 
byly do rozpočtu (zůstatku) vráceny. Jednalo se o neobsazené pozice, nevyplacení všech 
nenárokových části mzdy, nemocenské a efekt ošetřovného). Finanční odbor toto navýšení 
doporučuje a to zejména ve vazbě na inflační nárůst, kterým v podstatě dochází ke snižování 
reálné mzdy zaměstnanců. V průměru navýšení o 700 Kč zvýší plat zaměstnanců o cca 3 % 
hrubého, přičemž inflace pro rok 2022 se odhaduje o 8 - 10 %. 
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V rozpočtu původně plánované navýšení o 1 400 Kč činilo kumulativně částku 4,8 mil Kč (i s 
odvody). Navýšení o 700 Kč činí cca 1,8 mil Kč, zbylá část by se vrátila do rozpočtu. 
Navýšení by bylo možné od 1.3.2022, není tedy počítáno na celý rok. 

 

 
Diskuze: 
Daniel Drápala – vzhledem k tomu, že na ZŠ Pod Skalkou bude v souvislosti s výstavbou KC 

zlikvidováno stání na kola, tak plánuje se něco podobného? 
Kristýna Kosová – budeme to řešit s panem ředitelem 
Daniel Drápala – rozpočtové opaření 80 tis Kč na jubilea. Jedná se o sto leté výročí narození pana 
Ladislava Nezdařila. Proč je to není v rozpočtovém opatření? A druhá otázka se týká bývalého 
tiskového mluvčího p. Grosse, který připravoval na toto vývoj dotační žádosti na ministerstvo kultury, 
kde je přímý dotační titul na kulatá jubilea. My zvyšujeme v ROP výdaje na jubileum osobnosti a 
nehledáme finanční možnosti jinde. Je to v celkovém rozpočtu města kapička, ale je to škoda že se od 
toho odkláníme. 
Martin Beníček – iniciátorka podnětu paní Nezdařilová přišla s tímto podnětem na podzim. Hlavním 
partnerem je VMP. Nakonec po jednání je situace jiná a budeme se podílet na programu i finančně. 
Miroslav Kokinopulos – v ROP je navýšení příspěvku na ŽŠ 5. května. Hlásím to jako střet zájmu a 
oznamuji tuto informaci. 
Markéta Blinková – zajímala mě komunikace Láz, ale p. Hanzl mi k tomu již vysvětlení dala. Vítám 
rekonstrukci kašny a rekonstrukci náměstí. Žádám vedení města, aby se zamyslelo nad tím, jak to na 
náměstí bude vypadat. Mám připomínky k zeleni na náměstí a k její úpravě. Viz prezentace ve 
videozáznamu 03:34:50. 
Jiří Pavlica – každý máme jiný vkus. Komunikace na Lázu, tak nad tím se zamyslíme 
Jan Kučera – buse se bude jen úsek, který je dnes zpevněný a kde je dál jen lesní cesta? Je to oprava 
stávajícího povrchu. 
Michaela Hanzl – ano 
Jan Kučera – vítám navýšení příspěvků školám, školkám a kulturním organizacím na energie. Nejsem 
nadšený se snížením výdajů na obřadní místnost. Ve chvíli, kdy se bavíme, že poštu nebudeme 
kupovat, tak rekonstrukce obřadní síně je na místě. Aspoň budeme mít reprezentativní místnost v 
nějakém stavu. Vítám kašna na náměstí. Snížení energetické náročnosti ZŠ Koryčanské paseky. 
Vytahujeme projekty, které byly pod čarou. Je tam reálná možnost, zda se do toho pustíme o těchto 
prázdninách? 
Kristýna Kosová – není to reálné letos o prázdninách. 
Jan Kučera – spíše to vypadá na rok 2023 a dále. Dny města. partnerská města tyto dny mají 
pravidelně. Situace s kovidem se lepší budeme tyto dny mít také? Cyklo přístřešek Vídečská se mi líbí, 
ale zajímá mě, zda je tam plán, kdy bychom se měli postupně i o ostatních školách. 
Kristýna Kosová – ostatním školám potřebujeme zjistit reálné kapacity. Mělo by se jednat o kryté 
uzamykatelné přístřešky, aby se kola nekradly. Vídečská může zpustit způsob uložení kol, zda se to 
osvědčí. Je to náročnější na rozlohu přístřešku. 
Martin Beníček – projekt dnů města. Všelidová zábava v parku. Lokace Brillovka bývalý projekt Loany. 
Na dubnové ZM vám bude představen detail projektu. 
Martin Drápala – je škoda že obřadní síň dojde jen drobnou rekonstrukci. Zazněla tady částka přes 5 
mil Kč. V září loňského roku jsme schvalovali 3,8 mil Kč, aby mohla proběhnout soutěž. Proběhla ta 
soutěž? Podporuji kašnu na náměstí. Částka, která tam byla ještě nemusí být konečná. Už je 
doprodáno? Kdy se bude soutěžit? A kdy proběhne případná realizace? 
Kristýna Kosová – Obřadka - projektanti vypadli z kovidových důvodů. V tomto měsíci jsme dostali 
rozpočet na elektro. Zakázka nebyla soutěžena. P. Horký navrhuje pro zastupitelé jednání. Nevidím 
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jako reálné, aby se to letos stihlo. Proto jsme projekt přehodili s kašnou. Oba projekty mají pro město 
vekou důležitost. Je na to předjednaná dotace z MASKY. 
Marek Moll – realizace kašny letos pokud by ROP tak jak je navrženo, tak bychom kašnu zrealizovali 
už letos. A předpokládaný termín by mohl být květen-červen letošního roku. Projektová dokumentace 
bude dokončena do konce března. 
Martin Drápal - PROTINÁVRH – STÁHNOUT REKONSTRUKCI KAŠNY Z AKTUÁLNÍCH ROP 
Jiří Melcher – projekt kašny je kompromis pro Rožnov. Projekt splňuje požadované parametry. Jsem 
proti tomu, aby to bylo staženo z dnešního programu. 
Martin Drápal – mě se projekt kašny líbí. Nemáme projekt hotový nemáme stavební povolení. 
Jiří Melcher – všichni chceme kašnu a kvůli maličkostem to zbytečně oddalujeme. 
Jaromír Koryčanský – nemáme projekt nemáme kalkulaci nemáme nic. Opakujeme pořád stejné 
chyby. Vodní prvek může stát klidně 4,5 mil Kč. Budu rád, když bude hlasování stažené. Kolik bude stát 
provoz kašny/vodního prvku? Bude to 100-120 tis Kč roční provoz. Postrádám u kašny, kdy by se měla 
stavět v době, kdy je na náměstí nechodí lidé. Zrovna v době červen a červenec je sezóna, kdy se na 
náměstí pohybuje mnoho lidí. Vrací se ke komunikace na Lázu. Ulice Frenštátská – uvidíte v jakém je 
katastrofálním stavu. Není mnoho jiných komunikací v Rožnově, které bychom měli opravit 
přednostně? Máme v ulici na Lázu osvětlení, kanalizaci a vodovod? V této komunikaci nejsou 
inženýrské sítě. Kdybychom chtěli napojit kanalizaci nebo vodovod, tak rozkopeme novou cestu? 
Navrhuji počkat dva roky. A vrací se k přístřešku na kola ty jsou potřebné. Mě se ta pixle osobně nelíbí. 
Zdeněk Němeček – už několik let připomínkuji rozvaděč na náměstí. Pokud budeme dělat rozvody 
kvůli kašně, tak rozvaděč prosím umístěme jinde. - PODNĚT! Ul. Tvarůžkova je test tlumičů před STK. 
Miroslav Kovář – máme vymyšlené 2 řešení, jak rozvaděč odstranit. Myslíme na to. Je to v řešení. 
Alois Vychodil – připomíná 10 výročí otevření rozhledny 5. května. Byl bych rád, kdybychom v květnu 
1.5. a 8.5.2022 udělalo město společenskou akci bez vstupného. V ROP na příštím ZM dali malou 
částku, která by toto výročí zdůraznila. - PODNĚT! 
Martin Drápal – co se týče platů 1 400,- se snižuje na 700,-. 700,- Kč/osoba se počítá, že o to bude 
navýšeno osobní ohodnocení. Jakou formou to bude prezentováno zaměstnancům? 
Lenka Pavelková – pokud dojde ke schváleni ROP, tak to navýšení o 700,- Kč/ zaměstnance bude 
vypláceno formou odměn. Předpoklad zvýšení až od příštího roku. Jednáme, aby to bylo v souladu s 
jednáním tripartity. 
Marek Moll – k vodnímu prvku mám projektovou dokumentaci nemáme pouze doklady, které nám 
chybí k vyřízení stavebního povolení. Můžeme v tuto chvíli soutěžit. 
Radúz Mácha – ve dvou konkrétních položkách jsme neměli podklady, které byly dnes tady. Za mě 
návrh nezněl, že bychom to měli rozdělit na 3 části. Je nereálné abychom realizaci dělali v červnu. Teď 
vstupujeme do fáze stavebního povolení a není možné realizovat do konce června. 
Jan Kučera – námět pro archeology, zda by je nezajímalo, co je pod dlažbou. Zda je nepřizvat, jakmile 
se s rekonstrukcí začne. 

 
-----PŘESTÁVKA----- 

 

 
usnesení č. 4/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022 v 
rozsahu 4 157 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 
1. 

Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo se: 5 (M. Blinková, M. Drápal, D. Drápala, J. 
Koryčanský, Z. Němeček), Nehlasovalo: 0 
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usnesení č. ../23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vypuštění výdajové položky č.19 - 
rekonstrukce kašny na náměstí z předloženého ROP č. 4 a hlasovat o ní samostatně. 

Hlasování: Pro: 9, Proti: 9 (P. Kopecký, R. Mácha, J. Malcová, J. Martínek, J. Melcher, J. 
Mikulášková, J. Pavlica, J. Sapík, L. Střálková), Zdrželo se: 1 (K. Kosová), Nehlasovalo: 0, U 
tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou 

 

D) ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY 

 6 - Programová podpora 2022 - předkládají: Mgr. Kristýna Kosová, Mgr. Lucie 
Vančurová 

 
 

Důvodová zpráva: 

V souladu s Čl. XV. „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnova pod 
Radhoštěm“ (dále jen „Zásady“) schválených zastupitelstvem města Rožnova pod 
Radhoštěm dne 12. 11. 2020 usnesením č. 8/13/ZM/12/11/2020, předkládáme zastupitelstvu 
města návrhy na poskytnutí programové dotace z rozpočtu města pro rok 2022 v rámci 
programů: 

PROGRAM I Podpora sportovních jednorázových aktivit a akcí 

PROGRAM II Částečná úhrada provozních nákladů spolků, v jejichž vlastnictví jsou 
sportovní zařízení 

PROGRAM III Částečná úhrada pronájmu sportovních zařízení 

PROGRAM IV Podpora pravidelného sportu dětí a mládeže 

PROGRAM V Podpora organizačního zajištění zvyšování kvality života seniorů 

PROGRAM VI Podpora aktivit a akcí v oblasti kultury 

PROGRAM VII Podpora komunitního života 

PROGRAM VIII Podpora vzdělávacích činností 

PROGRAM IX Podpora spolupráce mezi partnerskými městy 

PROGRAM X Podpora aktivit a akcí v oblasti životního prostředí 

Předložené žádosti o poskytnutí programové podpory posuzovaly v souladu s uvedenými 
Zásadami na svých jednání dotační komise, a to podle svých zaměření (rada seniorů, 
kulturní komise, komise zdravého města MA21, životního prostředí a sportovní komise). 
Závěrečné zprávy z hodnocení žádostí jednotlivých komisí naleznete v příloze č. 3. Dotační 
komise částečné nevyhověly některým žadatelům v plné výši a to z důvodu, že výše 
požadovaných finančních prostředků ze strany žadatelů převýšila finanční prostředky, které 
jsou na programovou podporu určeny. Po zhodnocení kvalit a potřebnosti jednotlivých 
projektů doporučují dotační komise zastupitelstvu města přidělení finančních prostředků 
žadatelům dle přílohy č. 1 a nepřidělení finančních prostředků žadateli dle přílohy č. 2 (jedná 
se o projekt PI 11, který nesplňuje kritéria jednorázové akce, žadateli bude doporučeno 
podat individuální žádost a v roce 2023 podat žádost v rámci programu IV). 
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Diskuze: 
Martin Drápal – dotaz k programu č. 2 částečná úhrada provozních nákladů spolků. Dlouhodobě je 
tam max. částka 2,350 mil Kč, kterou obdrží TJ Rožnov na úhradu provozních nákladů. Jak jsme 
zaznamenali, tak růst nákladů na energie se promítnul do zvyšování příspěvků a částka se zafixovala 
na 2,350 tis Kč. Dávám na zvážení, zda do příštího roku nezvýšit limit. 
Kristýna Kosová – navrhovala bych v letošním roce si zanalyzovat situaci, než bude projednáván 
rozpočet. 
Martin Drápala – příjem přihlášek je o něco dříve a tím pádem ty pravidla musí být vypsána dříve než 
rozpočet. 
Kristýna Kosová – měla jsem na mysli přípravu rozpočtu, která probíhá v září. Děkujeme za 
připomínku. 
Markéta Blinková – děkuje p. Vančurové za ochotu. 
Jan Kučera – dávám PODNĚT – TJ Rožnov bude mít náklady na energie, tak další výraznou položkou 
může být Klub seniorů a dostává podporu nejen pro sebe, ale pro provoz senior centra. Mohlo by 
vedení města zvážit dodatečnou podporu provozovatelům buď sportovních nebo jiných zařízení, které 
podporujeme. Buď individuální dotací nebo jinou formou programu. 
Kristýna Kosová – neměla jsem v plánu to omezit na sport. Se senior klubem se řeší první diskuze, 
která směřuje k individuální žádosti. 

 
 

usnesení č. 5/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo žádosti o poskytnutí programových 
dotací a po projednání 

1. schvaluje poskytnutí programové dotace jednotlivým žadatelům na projekty a ve výši 
uvedené v předložené příloze č. 1 

2. ukládá odboru školství a kultury připravit smlouvy o poskytnutí programové dotace dle 
vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 8/13/ZM/12/11/2020 pro 
jednotlivé příjemce programové dotace a 

3. pověřuje vedoucího odboru školství a kultury k podepsání smluv o poskytnutí programové 
dotace s jednotlivými příjemci. 

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 

usnesení č. 6/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo žádosti o poskytnutí programových 
dotací a po projednání neschvaluje poskytnutí programové dotace žadateli na projekt 
uvedený v předložené příloze č. 2. 

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 
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7 - Individuální dotace 2022 I. kolo - předkládají: Mgr. Kristýna Kosová, Mgr. Lucie 
Vančurová 

Důvodová zpráva: 

V souladu s časovým harmonogramem individuálních dotací a s čl. VIII Zásad pro 
poskytování dotací z rozpočtu města schválených Zastupitelstvem města Rožnov pod 
Radhoštěm dne 12.11.2020 usnesením č. 8/13/ZM/12/11/2020 (dále jen Dotační zásady) 
byly podány dvě žádosti o individuální dotaci z rozpočtu města v rámci prvního kola, jejichž 
požadavek převyšuje částku 50 000 Kč. Jedná se o následující žádosti: 

 

id. č. subjekt název celkové 
náklady 

 doporučení 
RM pro ZM    požadavek 

3. Komerční 
domy 
Rožnov 
spol. s r. 
o. 

Zabezpečení 
veřejně 
prospěšné 
činnosti - 
provoz 
zimního 
stadionu 

6 543 
000 

5 286 000 5 200 000 

sportovní 
komise 

doporučuje
projekt 
podpořit 
nižší 
částkou 

    

5. SKI 
SOLÁŇ, z. 
s. 

Podpora 
tréninkové a 
závodní 
činnosti - 
startovné, 
vleky, 
ubytování na 
soustředěních 
a závodech a 
pronájem 
sportovišť 

180 
000 

90 000 52 500 

sportovní 
komise 

doporučuje
projekt 
podpořit 
nižší 
částkou, 
která bude 
účelově 
určena na 
vleky a 
pronájem 
sportovišť 

    

 
 

Posuzování a hodnocení žádostí o poskytnutí individuální dotace přesahující částku 50 000 
Kč v souladu s Dotačními zásadami posuzuje a hodnotí rada města a to na základě 
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podkladů, s ohledem na účel určený žadatelem v žádosti, doporučení komisí a podle 
dotačních zásad. 

Dne 4. 2. 2022 rada města projednala výše uvedené žádosti a přijala k ní následující 
doporučení pro zastupitelstvo města: 

usnesení č. 2152/118/RM/04/02/2022 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm doporučuje zastupitelstvu města poskytnout 
individuální dotaci společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o. , se sídlem 1. máje 
1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 48390453 ve výši 5 200 000 Kč na projekt 
Zabezpečení veřejně prospěšné činnosti - provoz zimního stadionu dle důvodové zprávy, 
předložených příloh a úprav projednaných na jednání rady města. Rada města ukládá 
Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit žádost o poskytnutí této individuální 
dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm. 

usnesení č. 2153/118/RM/04/02/2022 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm doporučuje zastupitelstvu města poskytnout 
individuální dotaci zapsanému spolku SKI SOLÁŇ, z.s. se sídlem Meziříčská 525, 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 22836101 ve výši 52 500 Kč na projekt Podpora tréninkové a 
závodní činnosti - startovné, vleky, ubytování na soustředěních a závodech a pronájem 
sportovišť dle důvodové zprávy, předložených příloh a úprav projednaných na jednání rady 
města. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit žádost o 
poskytnutí této individuální dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Rožnov 
pod Radhoštěm. 

 
 

Doplnění informací k žádosti IND I/3: 

V současné době je vlastníkem a provozovatelem sportovního zařízení - zimní stadion 
společnost KOMERČNÍ DOMY, spol. s r. o. (dále jen "KD"). KD na základě předložené 
žádosti mají zájem zabezpečovat veřejně prospěšnou činnost - provoz zimního stadionu pro 
sportování mládeže, žáky ze ZŠ a děti z MŠ a volnočasové aktivity veřejnosti. Žádost počítá 
se zabezpečením ledové plochy v roce 2022 po dobu sedmi měsíců (leden, únor, březen, 
září, říjen, listopad a prosinec). Vzhledem k tomu, že město Rožnov p. R. plánuje v průběhu 
roku 2022 realizovat převod střediska zimního stadionu z KD do společnosti KRYTÝ BAZÉN, 
SPOL. s r. o. (dále jen "KB"), bylo vypracováno speciální znění Smlouvy o poskytnutí 
individuální dotace (příloha č. 4). Do znění smlouvy je zapracováno: 

- účel dotace je vázán na provoz zimního stadionu, v důsledku převodu zimního stadionu z 
KD na KB přejdou veškerá práva a povinnosti příjemce z této smlouvy na KB, 

- KD do 30 dnů co nastanou právní účinky přeměny předloží městu a KB dílčí vyúčtování 
poskytnuté individuální dotace, 

- na základě žádosti KD byla upravena standardní lhůta pro převod individuální dotace na 
bankovní účet (z 90 dnů na 10 dnů) - viz příloha č. 5. 

- smlouvu o poskytnutí dotace podepisuje místostarostka města na základě svěřené oblasti 
dle usnesení zastupitelstva města č. 21/19/ZM/09/11/2021. 
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usnesení č. 7/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje 1. poskytnutí individuální dotace 
společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., 1.máje 1000, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, IČ 48390453 ve výši 5 200 000 Kč na projekt Zabezpečení veřejně prospěšné 
činnosti – provoz zimního stadionu dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1 a č. 5 

2. uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace č. 39/2022/OSK s příjemcem 

individuální dotace ve znění uvedeném v předložené příloze č. 4 

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 

usnesení č. 8/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace 
zapsanému spolku SKI SOLÁŇ, z.s., Meziříčská 525, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 
22836101 ve výši 52 500 Kč na projekt Podpora tréninkové a závodní činnosti - startovné, 
vleky ubytování na soustředěních a závodech a pronájem sportovišť dle důvodové zprávy a 
předložené přílohy č. 2 a ukládá odboru školství a kultury připravit smlouvu o poskytnutí 
individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 
8/13/ZM/12/11/2020 dne 12.11.2020 s příjemcem individuální dotace a pověřuje vedoucího 
odboru školství a kultury MěÚ k podpisu této smlouvy. 

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 
 

 8 - Projednání a schválení Dodatku č.7 smlouvy o spolupráci s NMVP_VMP pro rok 
2022 - předkládá: Ing. Martin Beníček 

Důvodová zpráva: 

Město Rožnov pod Radhoštěm a Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 
uzavřeli v roce 2014 Smlouvu o spolupráci, která vyjadřuje vůli obou stran spolupracovat na 
společných akcích, koordinovat svoje vzájemné aktivity a projekty a také vzájemně 
podporovat pořady či akce pořádané muzeem, městem nebo jeho příspěvkovými 
organizacemi. 

 

Dle čl. IV. odst. 4.2 Smlouvy o spolupráci je schválení dodatku na další kalendářní rok v 
kompetenci Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm. Předmětem podání je tedy návrh 
dodatku č. 7 dané smlouvy, který specifikuje rozsah spolupráce a oblasti participace v roce 
2022. 

 
 

usnesení č. 9/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke stávající 
smlouvě o spolupráci ze dne 17. 10. 2014 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm a Národním muzeem v přírodě, příspěvkovou organizací, 
Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se sídlem Palackého 147, 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 00098604 dle důvodové zprávy. Předmětem dodatku č. 7 je 
rozsah spolupráce města a muzea v roce 2022. Schválený dodatek č. 7 je součástí tohoto 
usnesení. 

Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (J. Malcová) 
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 9 - Projednání a schválení zřizovací listiny příspěvkové organizace města: Téčko, 
příspěvková organizace - předkládá: Ing. Martin Beníček 

Důvodová zpráva: 

V souvislosti s avizovanou změnou názvu T klubu, kulturní agentury, příspěvkové organizace 
(jednání ZM dne 14. 9. 2021, číslo usnesení 22/18/ZM/14/08/2021) překládáme k 
projednání a schválení návrh dodatku č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace T- 
klubu, kulturní agentury, IČO 44740743, se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm. 

Obsahové změny jednotlivých článků ZL: 

Článek II.: změna názvu příspěvkové organizace na Téčko, příspěvková organizace 

Článek III.: nová formulace předmětů hlavního účelu a předmětů činnosti 

Články IV. - VIII.: aktualizace terminologie, změna číslování článků ZL 

Článek IX.: nová definice doplňkových činností příspěvkové organizace (vedlejší 
hospodářská činnost) 

Články X.: aktualizace terminologie, změna číslování článků ZL 
 

usnesení č. 10/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje formou dodatku č.3 úpravu zřizovací 
listiny T klubu - kulturní agentury, příspěvkové organizace, IČO 44740743, se sídlem 1. máje 
1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle předložené přílohy č.1, s účinností od 1. 4. 2022. 
Schválený dodatek č. 3 zřizovací listiny je součástí tohoto usnesení 

Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 2 (M. Blinková, D. Drápala), Nehlasovalo: 0 
 
 

E) ODBOR SPRÁVY MAJETKU 

 10 - Projednání a schválení koupě pozemků pod místní komunikací v lokalitě Horní 
Paseky Sladské - 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 MěÚ Rožnov p. R. 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. 

 
 

Majetkoprávní oddělení jednalo a dosáhlo předběžné dohody o majetkovém narovnání s 
vlastníky pozemků p.č. 1904/2, p.č. 1910/7, p.č. 3031/1, p.č. 3031/5, p.č. 3040/21, p.č. 
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3040/10 a p.č. 3630/18 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. V souladu s touto dohodou byl 
zpracován geometrický plán č. 6584-290/2019, který tvoří přílohu č. 3 projednávaného bodu. 
V příloze č. 4 projednávaného bodu je vyznačena v ortofoto snímku místní komunikace 
zaměřená geometrickým plánem č. 6584-290/2019.Dle geometrického plánu č. 6584- 
290/2019 je navržen k projednání a schválení výkup :1. Části pozemku p.č. 1910/7 nově 
odděleného a označeného jako pozemek p.č. 1910/32 o výměře 9 m2 a části pozemku p.č. 
3630/18 nově odděleného a označeného jako pozemek p.č. 3630/29 o výměře 83 m2. Výkup 
je navržen dle kupní smlouvy č. 239/2021/OSM uvedené v příloze č. 5 projednávaného 
bodu, která bude uzavřena mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a panem 
V F , , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím. 
Na vykupovaných pozemcích se nachází část místní komunikace 3. třídy pasportní číslo 
222c. Výkup pozemků je navržen za cenu 300,- Kč/m2 - tj. 27.600,- Kč.2. Části pozemku p.č. 
1904/2 nově odděleného a označeného jako pozemek p.č. 1904/3 o výměře 186 m2 a část 
pozemku p.č. 3031/1 nově odděleného a označeného jako pozemek p.č. 3031/7 o výměře 
221 m2. Výkup je navržen dle kupní smlouvy č. 240/2021/OSM uvedené v příloze č. 6 
projednávaného bodu, která bude uzavřena mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako 
kupujícími a spoluvlastníky V  F , , 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm a Z F , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako 
prodávajícími. Na vykupovaném pozemku p.č. 1904/3 se nachází část místní komunikace 3. 
třídy pasportní číslo 220c a 230c a na pozemku p.č. 3031/7 se nachází části místní 
komunikace 3. třídy pasportní číslo 230c. Výkup pozemků je navržen za cenu 300,- Kč/m2 - 
tj. 122.100,- Kč.3. Části pozemku p.č. 3031/5 nově odděleného a označeného jako pozemek 
p.č. 3031/8 o výměře 14 m2. Výkup je navržen dle kupní smlouvy č. 242/2021/OSM uvedené 
v příloze č. 7 projednávaného bodu, která bude uzavřena mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm jako kupujícím a spoluvlastníky P F , , 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm, H 
K , 

, 742 75 Lichnov a J 
, 755 01 Vsetín jako prodávajícími. Na vykupovaném 

pozemku p.č. 3031/8 se nachází část místní komunikace 3. třídy pasportní číslo 220c . 
Výkup pozemku je navržen za cenu 300,- Kč/m2 - tj. 4.200,- Kč.4. Části pozemku p.č. 
3040/21 nově odděleného a označeného jako pozemek p.č. 3040/28 o výměře 8 m2. Výkup 
je navržen dle kupní smlouvy č. 243/2021/OSM uvedené v příloze č. 8 projednávaného 
bodu, která bude uzavřena mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a 
spoluvlastníky . J M , , 756 51 Zašová a J M , 

756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícími. Na vykupovaném 
pozemku p.č. 3040/28 se nachází část místní komunikace 3. třídy pasportní číslo 260c. 
Výkup pozemku je navržen za cenu 300,- Kč/m2 - tj. 2.400,- Kč.Výkupní a prodejní cena za 1 
m2 v této lokalitě je navržena ve výši 300,- Kč/m2 s přihlédnutím k tržním cenám obdobných 
pozemků v regionu. Cena byla projednána s vedením města v roce 2020 před zahájením 
jednání s jednotlivými vlastníky v dané lokalitě a vycházela ze stavu a možnosti využití 
pozemků v dané lokalitě. V souladu s tímto návrhem byli i jednotliví vlastníci informováni o 
ceně prodeje i výkupu. 

 
 

usnesení č. 11/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi pozemku p. č. 1910/32 o 
výměře 9 m2 a pozemku p.č. 3630/29 o výměře 83 m2 oddělené a nově označené dle 
geometrického plánu č. 6584-290/2019, uvedeného v příloze č. 3 projednávaného bodu, v 
k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví pana V F , trvalý pobyt 

, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření kupní smlouvy č. 
239/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a panem V 

G 
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, trvalý pobyt 

F , trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím 
ve znění uvedeném v příloze č. 5 projednávaného bodu. 

Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 

usnesení č. 12/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi pozemku p. č. 1904/3 o 
výměře 186 m2 a pozemku p.č. 3031/7 o výměře 221 m2 oddělené a nově označené dle 
geometrického plánu č. 6584-290/2019, uvedeného v příloze č. 3 projednávaného bodu, v 
k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ze spoluvlastnictví pana V F , trvalý pobyt 

, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a paní Z F , trvalý pobyt 
, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví města Rožnov pod 

Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření kupní smlouvy č. 
240/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a spoluvlastníky 
pozemků V F a Z F , oba trvalý pobyt , 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícími ve znění uvedeném v příloze č. 6 
projednávaného bodu. 

Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 

usnesení č. 13/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi pozemku p. č. 3031/8 o 
výměře 14 m2 odděleného a nově označeného dle geometrického plánu č. 6584-290/2019, 
uvedeného v příloze č. 3 projednávaného bodu, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve 
spoluvlastnictví pana P  F  , trvalý pobyt  756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, paní H G  , trvalý pobyt 742 75 Lichnov a paní J 
K , trvalý pobyt   , 755 01 Vsetín, do vlastnictví města 
Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření 
kupní smlouvy č. 242/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a 
spoluvlastníky pozemku P F , trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, H G 742 75 Lichnov a J 
K , trvalý pobyt , 755 01 Vsetín jako prodávajícími ve 
znění uvedeném v příloze č. 7 projednávaného bodu. 

Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 

usnesení č. 14/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi pozemku p. č. 3040/28 o 
výměře 8 m2 odděleného a nově označeného dle geometrického plánu č. 6584-290/2019, 
uvedeného v příloze č. 3 projednávaného bodu, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve 
spoluvlastnictví pana J M , trvalý pobyt , 756 51 Zašová a pana 

. J M , trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, do 
vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného 
bodu a uzavření kupní smlouvy č. 243/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm 
jako kupujícím a spoluvlastníky pozemku . J M , trvalý pobyt , 756 
51 Zašová a J M , trvalý pobyt   , 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm jako prodávajícími ve znění uvedeném v příloze č. 8 projednávaného bodu. 

Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 

,
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 11 - Projednání a schválení prodeje části pozemku p.č. 3628/2 v k.ú.Rožnov pod 
Radhoštěm v lokalitě Horní Paseky Sladské - 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 MěÚ Rožnov p. R. 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. 

 
 

Majetkoprávní oddělení jednalo a dosáhlo předběžné dohody o majetkovém narovnání s 
vlastníky pozemků p.č. 1904/2, p.č. 1910/7, p.č. 3031/1, p.č. 3031/5, p.č. 3040/21, p.č. 
3040/10 a p.č. 3630/18 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. V souladu s touto dohodou byl 
zpracován geometrický plán č. 6584-290/2019, který tvoří přílohu č. 3 projednávaného bodu. 
V příloze č. 4 projednávaného bodu je vyznačena místní komunikace zaměřená 
geometrickým plánem č. 6584-290/2019.Součástí výše uvedeného geometrického plánu je i 
zaměření části pozemku p.č. 3628/2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, která se 
nachází na jižní hraně zaměřené komunikace a je připlocena k zahradě p.č. 1903 ve 
společném jmění manželů R T a Z T  , kteří projevili 
zájem dlouhodobě užívaný pozemek vykoupit.Záměr na prodej nově odděleného a 
označeného pozemku p.č. 3628/4 byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm 
usnesením č. 2053/108/RM/26/11/2021 na zasedání dne 26.11.2021 a zveřejněn na úřední 
desce města Rožnova pod Radhoštěm od 30.11.2021 do 16.12.2021, a to i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. V době zveřejnění záměru na úřední desce nebyly vzneseny 
žádné připomínky či podněty k převodu pozemku.Výkupní a prodejní cena za 1 m2 v této 
lokalitě je navržena ve výši 300,- Kč/m2 s přihlédnutím k tržním cenám obdobných pozemků 
v regionu. Cena byla projednána s vedením města v roce 2020 před zahájením jednání s 
jednotlivými vlastníky v dané lokalitě a vycházela ze stavu a možnosti využití pozemků v 
dané lokalitě. V souladu s tímto návrhem byli i jednotliví vlastníci informováni o ceně prodeje 
i výkupu. Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města podklady pro prodej 
pozemku p.č. 3628/4 o výměře 52 m2 ve prospěch manželů  R  T a 
Z T za kupní cenu 15.600,- Kč v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, jak je uvedeno 
v návrhu usnesení, důvodové zprávě a kupní smlouvě č. 244/2021/OSM uvedené v příloze č. 
6 projednávaného bodu, která bude uzavřena mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako 
prodávajícím a  R T a Z T trvale bytem 

742 21 Kopřivnice jako kupujícími. 
 
 

usnesení č. 15/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej části pozemku p.č. 3628/2 o 
výměře 52 m2, oddělené a nově označené jako pozemek p.č. 3628/4 dle geometrického 
plánu č. 6584-290/2019, uvedeného v příloze č. 3 projednávaného bodu v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm, ve vlastnictví města ve prospěch R T a Z 
T trvale bytem 742 21 Kopřivnice dle důvodové zprávy a 
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příloh projednávaného bodu a uzavření kupní smlouvy č. 244/2021/OSM uvedené v příloze 
č. 6 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a 
R T a Z T trvale bytem 742 21 
Kopřivnice jako kupujícími. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 
 

 12 - Projednání a schválení směnné smlouvy č. 33/2022/OSM mezi městem Rožnov 
pod Radhoštěm a Lesy České republiky, s.p. (směna lesního pozemku p.č. 878/1 ve 
vlastnictví města Rožnov p.R. za pozemky ve vlastnictví ČR – Lesy ČR v k. ú. Rožnov 
p.R.). - předkládají: Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Michaela Hanzl 

Důvodová zpráva: 

Město Rožnov p.R. v minulosti požádálo Lesní správu Rožnov pod Radhoštěm (dále jen 
"Lesní správa RpR") o odkoupení pozemků ve vlastnictví České republiky, kde právo 
hospodařit s majetkem státu má společnost Lesy České republiky, s.p. (dále jen "LČR"), 
které jsou městem užívány, nachází se na nich účelové nebo místní komunikace nebo 
jiné stavby ve vlastnictví města. 

Na základě jednání vedení města Rožnov p. R. a Lesní správy RpR týkající se převodu 
pozemků společnosti LČR bylo dohodnuto řešit převod pozemků požadovaných městem 
Rožnov pod Radhoštěm směnou za lesní pozemek p.č. 878/1 o výměře 9096 m2 (příloha č.2 
projednávaného bodu) ve vlastnictví města Rožnov p. R. v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. 
Lesní pozemek p.č. 878/1 ve vlastnictví města sousedí s lesním pozemkem p.č. 879/1 ve 
vlastnictví LČR (příloha č.3 projednávaného bodu). 

Na město Rožnov p.R. budou převedeny tyto pozemky ve vlastnictví státu s právem 
hospodařit LČR: 

- p.č. 1076/2, lesní pozemek o výměře 77 m2 navazující na pozemky města u řadových 
garáží za Finančním úřadem (příloha č.4 a č.5 projednávaného bodu) 

- p.č. 1076/11, lesní pozemek o výměře 191 m2 navazující na pozemky města u řadových 
garáží za Finančním úřadem (příloha č.4 a č.5 projednávaného bodu) 

- p.č. 1079/4, vodní plocha, koryto vodního toku o výměře 39 m2 (dle sdělení správy toků je 
stavba – zatrubnění majetkem Města Rožnov pod Radhoštěm), pozemek navazující na 
pozemky města u řadových garáží za Finančním úřadem (příloha č.4 a č.5 

 
 

projednávaného bodu) 
 
 

- p.č. 1213/2, lesní pozemek o výměře 558 m2, na části pozemku se nachází místní 
komunikace pasportní č. 380c na ul. Pod hrází (příloha č.4 a č.5 projednávaného bodu) 

- p.č. 2421/8, lesní pozemek o výměře 1406 m2, navazuje na lesní pozemek města p.č. 
2427/4 (příloha č.6 a č.7 projednávaného bodu) 

- p.č. 2576/3, lesní pozemek o výměře 736 m2, navazuje na lesní pozemek města p.č. 2427/4 
(příloha č.6 a č.7 projednávaného bodu) 

- p.č. 3642/9, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1201 m2 včetně stavby 
komunikace s nezpevněným povrchem, pro přístup k lesnímu pozemku města p.č. 2427/4 
(příloha č.8 a č.9 projednávaného bodu) 
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- p.č. 3642/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1232 m2 včetně stavby účelové 
komunikace pasportní č. 5081ou (příloha č.8 a č.9 projednávaného bodu). 

Pro stanovení ceny směňovaných pozemků byly vyhotoveny znalecké posudky, a to 
znalecký posudek č. 1034/16/2021 ze dne 26.6.2021 (stanovení ceny pozemků ve vlastnictví 
LČR, příloha č. 10 projednávaného bodu) a znalecký posudek č. 1035/16/2021 ze dne 
26.6.2021 (stanovení ceny lesního pozemku p.č. 878/1 ve vlastnictví města Rožnov p.R., 
příloha č. 11 projednávaného bodu), vypracované znalcem pro základní obor ekonomika, 
odvětví ceny a odhady, specializace nemovitosti Ing. Ivo Štefkem, Dvořáková 329/39, 741 01 
Nový Jičín. 

 
 

Návrh ceny směňovaných nemovitostí je stanoven na základě vypracovaných znaleckých 
posudků takto: 

1. Pozemky směňované Lesy České republiky, s.p.: 

- cena administrativní (cena zjištěná dle cenového předpisu) dle znaleckého posudku č. 
1034/16/2021, zpracovaného dne 26.6.2021 činí 486.040,- Kč bez DPH. 

- cena v čase a místě obvyklá dle znaleckého posudku č. 1034/16/2021, zpracovaného dne 
26.6.2021 činí 434.915,- Kč bez DPH. 

 
 

2. Pozemek směňovaný Městem Rožnov pod Radhoštěm: 

- cena administrativní (cena zjištěná dle cenového předpisu) dle znaleckého posudku č. 
1035/17/2021, zpracovaného dne 26.6.2021 činí 180.960,- Kč bez DPH. 

- cena v čase a místě obvyklá dle znaleckého posudku č. 1035/17/2021, zpracovaného dne 
26.6.2021 činí 165.000,- Kč bez DPH. 

 
 

Uplatněna směna pozemků bude realizována v cenách administrativních na základě vyššího 
rozdílu mezi cenami dle metodiky LČR: 

Majetek směňovaný Lesy České republiky, s.p., má hodnotu ................................. 486.040,- Kč 
bez DPH 

Majetek směňovaný Městem Rožnov pod Radhoštěm má hodnotu................. 180.960,- Kč 
bez DPH 

 
 

Rozdíl, který uhradí Město Rožnov pod Radhoštěm státnímu podniku Lesy České republiky, 
s.p., činí 305.080,- Kč. Záměr na směnu lesního pozemku p.č. 878/1 ve vlastnictví města 
Rožnov p.R. za pozemky LČR v k. ú. Rožnov p.R. byl schválen Radou města Rožnov pod 
Radhoštěm dne 26.3.2021, usnesením č. 1643/85/RM/26/03/2021 a zveřejněn na úřední 
desce města Rožnov pod Radhoštěm od 29.03.2021 do 14.04.2021, a to i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. V době zveřejnění záměru na úřední desce nebyly vzneseny 
žádné připomínky ani podněty k záměru. 
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Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků 
ve znění směnné smlouvy č. 33/2022/OSM uvedené v příloze č. 1 projednávaného 
bodu, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 

 
 

usnesení č. 16/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje směnu pozemku 

- p.č. 1076/2, lesní pozemek o výměře 77 m2 

 
 

- p.č. 1076/11, lesní pozemek o výměře 191 m2 

 
 

- p.č. 1079/4, vodní plocha o výměře 39 m2 

 
 

- p.č. 1213/2, lesní pozemek o výměře 558 m2 

 
 

- p.č. 2421/8, lesní pozemek o výměře 1406 m2 

 
 

- p.č. 2576/3, lesní pozemek o výměře 736 m2 

 
 

- p.č. 3642/9, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1201 m2 

 
 

a p.č. 3642/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1232 m2 

 
 

vlastnictví České republiky, kde právo hospodařit s majetkem státu přísluší společnosti Lesy 
České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové, 
IČO 42196451, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, s doplatkem ve výši 305.080,- Kč ve 
prospěch společnosti Lesy České republiky, s.p., dle důvodové zprávy a příloh 
projednávaného bodu a uzavření směnné smlouvy č. 33/2022/OSM mezi městem Rožnov 
pod Radhoštěm a Lesy České republiky, s.p. ve znění uvedeném v příloze č. 1 
projednávaného bodu. Schválená směnná smlouva je součástí tohoto usnesení. 

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 
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F) ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY 

 13 - Schválení návrhu odměn členům a předsedům komisí a výborů za rok 2021, kteří 
nejsou současně členy zastupitelstva města - předkládají: Mgr. Kristýna Kosová, Bc. 
Pavlína Štefániková Plesníková 

 
 

Důvodová zpráva: 

Dle § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodovat o 
peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva 
obce, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce. Předmětem tohoto 
podání je proto projednání a schválení výše odměn pouze pro členy/předsedy komisí a 
výborů, kteří nejsou současně zastupiteli města Rožnov pod 
Radhoštěm.Členové/předsedové komisí a výborů, kteří jsou současně i zastupiteli města, 
jsou odměňováni měsíčně a toto podání se jich netýká. 

Výše odměny pro členy/předsedy komisí a výborů za výkon jejich funkce a způsob jejich 
vyplácení je stanoven v Zásadách pro poskytování odměn neuvolněným členům 
zastupitelstva města, členům výborů zastupitelstva města, komisí rady města a zvláštních 
orgánů města, které s účinností od 1. 3. 2019 schválilo Zastupitelstvo města Rožnov pod 
Radhoštěm usnesením č. 8/III ze dne 19. 2. 2019 a které byly aktualizované zastupitelstvem 
města Rožnov pod Radhoštěm dne 11. 2. 2020 usnesením č. 12/IX (dále jen „Zásady“). 
Stanovení výše odměn předsedům/členům komisí (bod 1 návrhu usnesení)V souladu se 
Zásadami se odměna pro člena/předsedu komise dělí na: 

a) odměnu za výkon funkce člena/předsedy komise 

b) odměnu za aktivitu 

Stanovení výše odměn členům komisí rady města (bod 1 návrhu usnesení) 

ad a) Odměna za výkon funkce člena/předsedy komise 

V souladu se Zásadami náleží každému členu komise za výkon funkce člena komise 
odměna ve výši 400 Kč za jedno zasedání komise, kterého se člen účastní, za výkon funkce 
předsedy komise odměna ve výši 600 Kč za jedno zasedání komise, kterého se předseda 
účastní. Souhrnná výše odměny za výkon funkce člena/předsedy komise tak činí součin výše 
uvedené jednotkové sazby a počtu zasedání, kterých se člen/předseda komise za dané 
období účastnil dle evidence předané tajemníkem komise odboru kanceláře starosty. 

ad b) Odměna za aktivitu členům/ předsedům komisí 

Dle čl. 4 odst. 3 Zásad může v odůvodněných případech předseda výboru nebo komise 
nečlenům zastupitelstva města navrhnout odměnu za aktivitu, příp. za plnění nad rámec 
stanovených úkolů. Celková výše odměn navržených za aktivitu nesmí u jednotlivé komise či 
výboru překročit částku 3 000 Kč za příslušný kalendářní rok. Písemné zdůvodnění návrhu 
musí být součástí podkladů pro zpracování odměn. O konečné výši odměn za aktivitu 
rozhoduje zastupitelstvo města, v případě komisí po projednání radou města. 

Dle odst. 4 Zásad může odměnu za aktivitu pro předsedy komisí a výborů, kteří nejsou členy 
zastupitelstva, přiznat zastupitelstvo města, v případě předsedů komisí na návrh rady města. 
Výši odměn za aktivitu projednala rada města na svém zasedání dne 4.2. 2022 a přijala 
usnesení 2164/118/RM/04/02/2022, kterým mj. souhlasila s výší odměn za aktivitu 
navržených členům komisí rady města jednotlivými předsedy komisí, navrhla předsedům 
komisí rady města odměnu za aktivitu při zabezpečování činností komisí rady města za rok 
2021 a doporučuje zastupitelstvu města schválit odměny za aktivitu člena/předsedy komise. 
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Navrhované částky odměny za aktivitu pro jednotlivé členy/předsedy komise jsou uvedeny v 
příloze č. 1 tohoto bodu. Příloha č. 1 tohoto bodu obsahuje tyto údaje: 

 název komise 

 počet jednání komise v ohodnoceném období tj. za rok 2021 

 jméno, příjmení členů komise, kteří zároveň nejsou členy zastupitelstva města 

 vykonávaná funkce (předseda/člen) 

 účast jednotlivých členů na jednání komise 

 odměna za výkon funkce (tvořená součinem schválené částky a počtem účastí)odměna za 
aktivitu, byla-li navržena, a její zdůvodnění 

 celková výše odměny (tvořená odměnou za výkon funkce a odměnou za aktivitu, byla-li 
navržena) 

 informace o tom, zda předseda/člen komise souhlasí s přijetím odměny - v případě že se 
předseda/člen komise odměny za výkon funkce vzdal, je řádek s jeho jménem vyznačen 
šedě a v údaji o celkové výši odměny je uvedena 0. 

V této souvislosti zvlášť upozorňujeme na situaci ohledně odměny pro pana Ing. Zdeňka 
Štekla a pro pana Rudolfa Pospíšila. Ing. Štekl se jako člen energetické komise a Komise 
životního prostředí účastnil v loňském roce jednotlivých zasedání stejně jako pan Pospíšil, 
který byl členem Rady seniorů. Pan Štekl i pan Pospíšil však zemřeli. Z pohledu schválených 
Zásad jim nárok na odměnu vznikl, zastupitelstvu města je tedy z tohoto důvodu předkládán 
návrh na schválení finální výše odměny, která následně bude vyplacena oprávněnému 
dědici/dědicům. 

Stanovení výše odměn členům výborů zastupitelstva města (bod 2 návrhu usnesení) 

Pozn. Předsedové stávajících výborů jsou zároveň členy zastupitelstva města, na které toto 
podání nedopadá, proto se níže hovoří jen o členech výborů. Stejně jako u komisí se v 
souladu se Zásadami odměna pro člena výboru dělí na: 

a) odměnu za výkon funkce člena 

b) odměnu za aktivitu 

ad a) Odměna za výkon funkce člena výboru 

V souladu se Zásadami náleží každému členu výboru za výkon funkce člena výboru odměna 
ve výši 400 Kč za jedno zasedání výboru, kterého se člen účastní. 

ad b) Odměna za aktivitu členům výborů 

Stejně jako v případě odměn za aktivitu členům komisí může v odůvodněných případech 
předseda výboru nečlenům zastupitelstva města navrhnout odměnu za aktivitu, příp. za 
plnění nad rámec stanovených úkolů. Celková výše odměn navržených za aktivitu nesmí u 
jednotlivého výboru překročit částku 3 000 Kč za příslušný kalendářní rok. Písemné 
zdůvodnění návrhu musí být součástí podkladů pro zpracování odměn. O konečné výši 
odměn za aktivitu členům výboru rozhoduje zastupitelstvo města. Návrhy předsedů výborů 
jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto bodu. 

Příloha č. 2 tohoto bodu obsahuje tyto údaje: 

 název výboru 

 počet jednání výboru v ohodnoceném období tj. za rok 2021 
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 jméno, příjmení členů výboru, kteří zároveň nejsou členy zastupitelstva města 

 vykonávaná funkce 

 účast jednotlivých členů na jednání výboru 

 odměna za výkon funkce (tvořená součinem schválené částky a počtem účastí) 

 odměna za aktivitu, byla-li navržena, a její zdůvodnění 

 celková výše odměny (tvořená odměnou za výkon funkce a odměnou za aktivitu, byla-li 
navržena) 

 informace o tom, zda člen výboru souhlasí s přijetím odměny - v případě, že se člen 
výboru odměny za výkon funkce vzdal, je řádek s jeho jménem vyznačen šedě a v údaji o 
celkové výši odměny je uvedena 0 

Současně je v příloze č. 2 na dalších listech obsažen přehled docházky jednotlivých členů 
výborů zastupitelstva města. 

 

usnesení č. 17/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo výši odměn za rok 2021 pro 
členy/předsedy komisí rady města a výborů zastupitelstva města, kteří nejsou současně 
zastupiteli města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh tohoto bodu a po 
projednání: 

1. schvaluje odměny jednotlivým členům/předsedům komisí rady města za rok 2021 ve výši 
uvedené v příloze č. 1 tohoto bodu a 

2. schvaluje odměny jednotlivým členům výborů zastupitelstva města za rok 2021 ve výši 
uvedené v příloze č. 2 tohoto bodu. 

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 
 

 14 - Volba přísedících k Okresnímu soudu ve Vsetíně pro období 2022 až 2026 - 
předkládají: Mgr. Kristýna Kosová, Bc. Pavlína Štefániková Plesníková 

Důvodová zpráva: 

Na město Rožnov pod Radhoštěm se dopisem doručeným dne 22.9.2021 obrátil 
místopředseda Okresního soudu ve Vsetíně, s požadavkem, aby Zastupitelstvo města 
Rožnov pod Radhoštěm navrhlo a zvolilo na období let 2022 až 2026 přísedící Okresního 
soudu ve Vsetíně 

Při volbě přísedících, která proběhla v roce 2018 pro období 2018 - 2022, bylo ze strany 
zastupitelů města Rožnov pod Radhoštěm zvoleno 7 kandidátů. Z těchto kandidátů 4 
projevili zájem pokračovat v uvedené funkci i v dalším období 

Zastupitelstvo na zasedání dne 7.12.2021 usnesením č. 213/20/ZM/07/12/2021 zvolilo 4 
stávající přísedící, kteří projevili zájem pokračovat ve funkci (viz přehled č.1) 

 
 

Přehled č. 1 
 

Číslo Jméno, 
příjmení 

Datum 
narození 

Adresa trvalého pobytu 
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1 Bc. Pavel 
Vrána 

  

2 František 
Mitáš 

  

3 Blanka 
Špinarová 

  

4 Hana 
Mikešková 

  

 
 
 

Současně navrhlo jako kandidáty do funkce přísedících Okresního soudu ve Vsetíně tyto 
občany (přehled č. 2): 

 
 

Přehled č. 2 
 

Titul, 
jméno, 
příjmení 

datum 
narození 

adresa trvalého bydliště negativní 
lustrační 
osvědčení 

aktuální 
výpis z 
rejstříku 
trestů 
bez 
záznamů 

Ing. Věra 
Coufalová 

  ano ano 

Ing. 
Michaela 
Wrobelová, 
DiS. 

  není 
potřeba 
dokládat 

ano 

 
 
 

Životopisy kandidátů byly zastupitelům předloženy již v rámci projednávání návrhu kandidátů 
dne 7.12.2021. 

Seznam navržených kandidátů byl dne 3.1.2022 v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., o 
soudech a soudcích v platném znění (dále jen „zákon o soudech a soudcích“) zaslán k 
vyjádření předsedovi Okresního soudu ve Vsetíně. Předseda okresního soudu vyjádřil 
souhlas se všemi navrženými kandidáty (viz příloha č. 1 tohoto bodu). 

Současně byli navržení kandidáti vyzváni, aby 
 

1. za účelem prokázání své bezúhonnosti předložili aktuální výpis z rejstříku trestů bez 
záznamu a 

2. za účelem prokázání splnění předpokladů pro výkon funkce přísedícího dle § 2 zákona č. 
451/1991 Sb., lustračního zákona, negativní lustrační osvědčení (týkalo se pouze kandidátů, 
u nichž to požaduje zákon). 
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Navržení kandidáti požadované dokumenty, tedy aktuální výpisy z rejstříku trestů bez 
záznamu a negativní lustrační osvědčení, řádně předložili. 

Navržení kandidáti tak podepsáním prohlášení kandidáta do funkce přísedícího, předložením 
výpisu z rejstříku trestů bez záznamu a předložením negativního lustračního osvědčení 
doložili, že splňují podmínky stanovené zákonem pro výkon funkce přísedícího u okresního 
soudu. 

Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme, aby zastupitelstvo města zvolilo do funkce 
přísedících Okresního soudu ve Vsetíně za město Rožnov pod Radhoštěm na funkční 
období 2022 až 2026 výše uvedené a řádně navržené kandidáty. 

 

usnesení č. 18/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí do funkce přísedících k Okresnímu soudu 
ve Vsetíně pro funkční období roku 2022 až 2026 Ing. Věru Coufalovou a Ing. Michaelu 
Wrobelovou, DiS., dle důvodové zprávy a předložené přílohy. 

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 
 
 

G) RŮZNÉ 

 15 - Projednání souhrnné hodnotící informace o mediálních výstupech společnosti TV 
Beskyd s.r.o. - předkládá: doc. Mgr. Petr Kopecký Ph.D. 

 
 

Důvodová zpráva: 

Zakladatelskou listinou společnosti TV Beskyd s.r.o. je redakční radě společnosti TV Beskyd 
s.r.o. uloženo vyhotovit písemnou souhrnnou hodnotící informaci o mediálních výstupech 
společnosti s důrazem na jejich vyváženost a politickou nezávislost za příslušný kalendářní 
rok. Usnesením zastupitelstva města č. 10/VII ze dne 5. 11. 2019 bylo radě města uloženo 
zařadit na program zasedání zastupitelstva města pravidelně každý rok tuto písemnou 
souhrnnou hodnotící informaci k projednání. Souhrnná hodnotící informace o mediálních 
výstupech společnosti TV Beskyd s.r.o. je uvedena v Závěrečné zprávě redakční rady 
společnosti TV Beskyd s.r.o. za rok 2021, která je přílohou č. 1 tohoto podání. 

 

usnesení č. 19/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí souhrnnou hodnotící informaci 
redakční rady společnosti TV Beskyd s.r.o. o mediálních výstupech společnosti TV Beskyd 
s.r.o. za rok 2021 uvedenou v předložené příloze č. 1. 

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 
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 16 - Zpráva o činnosti městské policie za rok 2021 - předkládá: Bc. Aleš Pilař 

Důvodová zpráva: 

V souladu s náplní pracovních činností předkládá osoba pověřená plněním některých úkolů 
při řízení (ředitel) městské policie, zprávu o činnosti městské policie za rok 2021. 

 
 

Diskuze: 
Jan Kučera – děkuje za výbornou práci MěP. Jsem moc rád, že tady byla prezentace o pobudech. Je to 
skupina lidí, která zatěžuje MěP. Je to problém, který nás všechny trápí. Líbí se mi spolupráce s MAP 
revolution train. Nová zástavba na Edenu, kde bude asi 80 bytových jednotek a došlo v této lokalitě ke 
krádeži bytu. Mohla by tam být umístěna kamera? Obyvatelé by ji tam chtěli. Bude tam větší 
koncentrace obyvatel a je tam křižovatka. Mohla by to MěP zvážit? 
Jiří Martínek – prosím, zda se můžete zaměřit na parkování na Záhumení. Lidé parkují v křižovatkách. 
A dále mě zajímá radar v Tylovicích? Nešel by radar umístit, jak je udělaný chodník a školky MŠ 
Tylovice? 
Aleš Pilař – je to běh na dlouhou trať. Musí se to několikrát schvalovat. Pro pevný radar je již místo 
dané. Na tom místě, kde je chodník máme možnost měřit ručním radarem. 
Jiří Martínek – byl jsem svědkem autonehody u školky a ten řidič nejel 50 Km/h 
Aleš Pilař – na tento úsek se zaměříme 
Blinková – tak jak jste zvládli zajišťování a rozvoz ochranných prostředků a pomůcek. Vnímají to tak i 
lidé kolem mě. Jsem ráda, že jdete s dobou a využíváte moderních techniku. Nemluvíte o tom jen a 
jednáte. Knížka je pěkně sestavená. Přeji Vám, abyste na konferenci knížku odprezentovali, tak aby 
ostatní záviděli městu Rožnov, jakou máme MěP. 
Zdeněk Němeček – je to problém s těmi pobudy. Dále se ptám na úsekové měření a na příjezdové 
vstupy u domů. Nedaly by se najít peníze v ROP, aby se vjezdy vyznačily? Aby tam lidé neparkovali? – 
PODNĚT! 
Aleš Pilař – prezentace parkovacích míst viz prezentace ve videozáznamu čas 05:22:43. a co se týče 
radarů, tak systém úsekového měření je z technického hlediska naprosto perfektní. Je to precizní 
dohled. Viz radar v Zašové. 
Radúz Mácha – v čem může město více pomoci MěP kromě peněz? 
Aleš Pilař – pochvala patří hlavně strážníkům. Za loňský jsme nezaznamenali žádnou stížnost na MěP. 
Jaromír Koryčanský – jezdívám do Valašské Bystřice, když vyjedu za Rožnov pokaždé mě tam někdo 
předjíždí na té rovince velkou rychlostí. Nemůžeme jako město Rožnov posunout ceduli Rožnov 
směrem nahoru? – PODNĚT! 
Miroslav Kovář – tato situace byla již projednávaná. Dopravní inženýring nám zpracovává s největší 
pravděpodobností snížení rychlosti. Kvůli nové výstavbě se bude posunovat kraj obce. Záleží na panu 
Javorkovi. 
Jiří Pavlica – prosil jsem pana Kováře o dočasné značení. 
Martin Drápal – viděl jsem, že se vybíralo auto pro MěP. Doplňuje se flotila nebo je to náhrada za 
původní auto Dastra? 
Aleš Pilař – je to pořád to samé auto. VZ se muselo vypsat znovu. Ceny automobilů rostou pořád 
nahoru. Dastr zůstává městu pro údržbáře a techniky. Pokud dobře dopadne VZ, tak budeme mít nové 
auto. 

 
-----PŘESTÁVKA----- 
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usnesení č. 20/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí zprávu ředitele Městské 
Policie Rožnov pod Radhoštěm o činnosti městské policie za rok 2021. 

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 
 

 17 - Informace o investičních akcích ve městě - předkládá: Ing. Marek Moll 

Důvodová zpráva: 

Souhrnná informace o přípravě a realizaci investičních akcí formou prezentace bude 
předložena přímo na zastupitelstvu města. 

 
 

Diskuze: Martin Drápal – mám dotaz ohledně knihovny, tak v prezentaci bylo, že smlouva byla 
podepsaná 11. 2. 2022. Smlouva na úvěr 170 mil Kč, který byl schválen na posledním ZM 11 hlasy, tak 
byla zveřejněna 2 dny po tom co byla podepsána. Smlouvy týkající se knihovny byly podepsány 11. 2. 
2022, tak v registru smluv stále nejsou. Proč tomu tak je? 
Marek Moll – my jsme měli se zhotovitelem stavby už neoficiální jednání, kde jsme se dohodli na 
počátku zahájení stavby 4. 4. 2022. Se smlouvy o dílo vyplývá povinnost uchazeči zahájit stavební 
práce do třiceti dnů od zveřejnění smlouvy. Když smlouvu zveřejníme 4. 3. 2022, tak má zhotovitel 
třicet dní na zahájení. Je to dohoda o tom, kdy se reálně začne stavět. Ze zákona musíme do 30 dnů 
od podpisu smlouvy ji zveřejnit a daná prodleva je cílená a má význam, který uvádím výše. 
Martin Drápal – prosím, aby u těchto významných staveb, které město zadluží na dlouho dopředu 
neprobíhalo mnoho neoficiálních jednání. 
Marek Moll – muselo se to dohodnout dopředu, ať všichni víme, na čem jsme. 
Alois Vychodil – doplňuje podnět, který byl při projednávání při ROP. Aby se zviditelnilo desetileté 
otevření rozhledny. Jedná se o termíny 1. 5. a 8. 5. 2022 udělat pro děti program a volný vstup. - 
PODNĚT 
Jaromír Koryčanský – vracím se ke kašně. Bavili jsme o položkovém rozpočtu, dle kterého můžeme 
určit danou cenu. To je malá stavba. KC máme položkový rozpočet, který je zpracovatelem udělaný. 
Při otevírání obálek jsem čekal, že radnice srovná položkový rozpočet. Když jsem si včera vyžádal 
informace na MěÚ, tak jsem z toho hodně špatný. Je tady porovnání položkového rozpočtu a 
porovnání s projektantem a firmou která VZ vyhrála. Poukazuje na ceny v položkovém rozpočtu a 
dokument od projektanta. Viz videozáznam čas 05:53:09 
Marek Moll – jsou to analýzy nebo podněty, které přišly ze strany projekční kanceláře. Všechny tyto 
dotazy jsme zpracovali a odeslali formou žádosti o doplnění všem uchazečům, kterých se tyto dotazy 
týkaly. Vesměs se jednalo o podezření na podcenění. Od všech uchazečů bylo potvrzeno, že nabídky, 
tak jak jsou zpracované, tak platí. Celkové ceny, které uvedli i ceny položek jsou v pořádku. Proč 
některé položky jsou odlišné od očekávání je v případě takhle velkého rozpočtu poměrně logické. Za 
cenu, která je nastavená jsou to schopni postavit. To máme potvrzené. 
Jan Kučera – v rámci realizace chodníku v Tylovicích počítá se tam se zhotovením přechodu a jeho 
zabezpečení? Byl tam příslib, že město bude řešit zabezpečení přechodu. Je to součástí řešení výstavby 
chodníku? – PODNĚT! 
Marek Moll – zakázku jsem svěřil panu Šnejdrlovi. Zítra to pošlu emailem. 
Jan Kučera – pokud by to tam nebylo, tak to prosím alokovat dalším ROP ať se to udělá najednou. Ke 
KC a knihovně jsem na zastupitelé posílal emailem dotazy. Žádám o celkové výdaje na KC, které 
vedení města plánuje, že nás tato budova bude stát, abychom provoz KC mohli spustit. PODNĚT! 
Zároveň prosím o informaci, jaký je vývoj získávání nových dotačních titulů. Poté prosím o 
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harmonogram realizace, zda máme nastavený. PODNĚT! Také mě zajímají odpovědné osoby. Kdo 
bude odpovídat za úřad, za technickou stránku, finanční stránku a kdo z politických gestorů bude mít 
tyto projekty na starost. Zajímá mě to jak u KC, tak u knihovny. – PODNĚT 
Pavlica – co se týká dodatečných dotačních prostředků, tak nemáme nové informace a co řekl p. 
Laktiš na minulém ZM to stále platí. Výzvy budou vyhlášeny během léta. Harmonogram realizace byl 
nastíněn v rámci prezentace. Osoby zodpovědné za řízení realizace u KC je to p. Moll za úřad a za 
politické vedení jsem zodpovědný já. Za budoucího uživatele stavby p. Sobotka. 
Marek Moll – prezentace viz videozáznam čas 6:07:25 
Kristýna Kosová – máme připravený návrh pracovních týmu a kompetencí, který bude předložen na 
páteční RM. Dokument Vám bude přístupný. 
Jiří Melcher – v případě změny v harmonogramu budete jako zastupitelé vždy informováni 
Jan Kučera – to byly odpovědi ke stavbě KC, ale nedostal jsem odpovědi ke knihovně 
Marek Moll – knihovnu máme vysoutěženou za 72 mil Kč. 2 mil Kč jsou IT technologie, 4 mil Kč je 
předpokládaná hodnota co se utratilo do teď včetně BOZP včetně autorského dozoru a včetně 
projektové dokumentace. Takže celkem 78 mil Kč. Není v tom rezerva, ale zpracuji to tak, jak je to pro 
KC a pošlu – PODNĚT! 
Jan Kučera –byl bych moc rád, abychom tomu dali všichni plnou pozornost. Apeluji, aby u KC jsme 
měli kvalitně a detailně zpracovaný harmonogram. Abychom mohli pohlídat provázanost jednotlivých 
činností, které budou důležité, aby byl projekt zvládnutý v potřebné kvalitě. Budeme tam mít šest 
dodavatelů. Máme ke knihovně nějaký orientační harmonogram? A jaké máme odpovědné osoby u 
této zakázky? 
Kristýna Kosová – stavba má začínat 4. 4. 2022. Zítra máme schůzku k harmonogramu. Čekáme na 
TDI, takže zatím jednání probíhá bez TDI. V harmonogramu je počítáno 16 měsíců. U obou projektů se 
postupuje podobně, kdy je širší pracovní tým, ve kterém jsou zahrnuti ředitelé jednotlivých organizací, 
kteří budou stavby užívat. Je tam stanovený trojúhelník TDI, starosta a člověk z odboru OI. V pátek po 
RM vám to dáme do prezentace. 
Jan Kučera – čekal jsem, že to již bude nachystáno. Jakmile to RM projedná prosím, aby tyto 
informace šly co nejdříve na zastupitele. – PODNĚT! Ptá se na kapacity v rámci KC. Ve VZ to vypadá 
tak, že KC bude mít v sále 280 míst plus na ochozech 55 míst. Poslední usnesení ZM říkalo že chceme 
KC 350 míst plus. Dnes máme sál 335 míst dle dokumentace. Nesplňujeme zadání, které jsme si jako 
zastupitelé usnesli. Víme o tomto rozporu? Jde mi o tu primární kapacitu. 
Marek Moll – oslovil jsem projektanta, který byl u všech jednání. Odpověděl mi jednoduše. Změny v 
kapacitách nastaly v důsledku upřesnění typu sedaček a tím došlo k tomu, že počet míst klesl na úkor 
kvality sedadel. 
Marek Moll – každý zhotovitel, který vysoutěžil zakázku má ve smlouvě o dílo zpracovat do 14 dnů 
podrobný harmonogram co se bude dít. Jakmile nám to firmy předloží, tak bychom to zaslali. 
Jan Kučera – prosím o podrobné informace. Budeme chtít dohlížet a kontrolovat tyto dvě stavby. Jde 
tady o veliké peníze. Prosím, aby nám podklady byly zasílány písemně. 
Jaromír Koryčanský – prosba na Marka Molla, aby poslal všem zastupitelů to co mám v ruce. Na závěr 
velký rozpor u položka 2 F. Informuje o cenách výkupu železa. Žádá pana starostu a místostarosty, zda 
je to řešení stavět s vybranou firmou. 
Kristýna Kosová – informace jsou z průběhu posuzování nabídek? Které nebyly RM uzavřeny? 
Jaromír Koryčanský – je smutné že nevíte, co máte a nemáte na radnici. 
Jiří Pavlica – výběrové řízení nebylo uzavřeno. 
Marek Moll – pokud firma si prostuduje projektovou dokumentaci a začne vyplňovat položkový 
rozpočet a vyplní jej podle reálných cen, tak jim nezbyde nic jiného než položky ponížit. Ověřovali jsme 
si reference vybrané firmy a nemáme pochyb o tom, že jsou schopni stavbu zvládnout. 
Jaromír Koryčanský – neměli jsme porovnání. 
Jiří Pavlica – pro nás je důležité, že řekli, že celková cena platí. 
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Zdeněk Němeček – dají se odhadnou provozní náklady na obě stavby po jejich dokončení? Jak budou 
rozpočty vypadat při zadlužení města? V roce 2023 by mělo být KC v provozu. K datu otevření doufám, 
že bude nachystaná slušná náplň. Nevím na kolik víte, že tady vyroste konkurence. Síť hotelů IBIS 
přestavuje hotel Relax na kongresový hotel. Jak my s KC jim budeme schopni konkurovat? Dá se 
rozšířit o nominanty ze stavebnictví, které jsou v zastupitelstvu? Lze to nebo nelze realizovat? 
Jiří Pavlica – ověříme a budeme vás informovat 
Martin Drápal – byl bych rád, kdyby město udělalo souhrn usnesení k těmto 2 stavbám. – PODNĚT! 
Kristýna Kosová – pošleme to písemně z OKS. 
Markéta Blinková – přirovnává situaci ke stavbě rodinného domu. Žádala jsem o přesný zápis z 
písemné zprávy zadavatele, kdy p. Holiš zdůvodňuje nerozdělení veřejné zakázky na části. Chci na 
tohle odpověď. To je zrušené druhé VZ a zadání třetí VZ, které bylo rozděleno. Chci písemnou 
odpověď. PODNĚT! Každé Vaše rozhodnutí z RM by od vás měli mít zastupitelé neprodleně. Prosím 
zaslat na email prezentaci investičních akcí od p. Molla. – PODNĚT! 
Daniel Drápala – slyšeli jsme, že se poměrně zásadně redukovala kapacita hlediště v KC. Jakým 
způsobem je upraven ekonomický model provozování KC ve chvíli, když víme, že je kapacita výrazně 
nižší? Předpokládám, že to RM projednávala s ředitelem Téčka. Projednávala? 
Jiří Pavlica – RM to neprojednávala s ředitelem Téčka. 
Daniel Drápala – žádám, aby na příští ZM dorazil ředitel Téčka a odprezentovala nám detailní 
ekonomický model fungování KC včetně analýzy toho, jak se snížení kapacity projeví do celkových 
provozních nákladů Téčka a na kolik se například divadelní představení bude rentovat při tomto 
snížení. Pochopitelně je zde možnost přidávat židličky a další místa, ale byl tohle náš cíl? Abychom 
dalších 50 míst na divadlo usadili na nepohodlných židlích? – PODNĚT! 
Martin Drápal – ptám se, jak to vypadá se studiemi cyklostezek na výpadovky z Rožnova? Jak to 
vypadá se studiemi na parkovaní na Písečné? Parkování Kulturní a polopropustné plochy na Kulturní? 
Kristýna Kosová – zítra je VZ na vedoucího odboru investic. Je pravdou, že za měsíc a půl se tyto věci 
neřešily, protože na to nemáme kapacity. 
Martin Drápala – nic se s tím neudělalo? 
Zdeněk Němeček – předpokládám, že smlouvy budou udělány tak, aby tam byl daný sankční ceník, 
aby tam byla jasně dána vymahatelnost? Pokud bude jakýkoliv problém, tak kdo a za kolik to bude 
řešit. 
Jiří Melcher – všechny smlouvy od všech dodavatelů obsahují kapitoly sankčních odstavců. Je to 
naprosto samozřejmé. 
Zdeněk Němeček – jedná věc je napsáno a druhá věc je vymahatelnost a vymáhat. 
Libor Adámek – žádám, aby bylo možné sdílet na společný disk materiály ke stavbám, ať to máme 
všechno po hromadě. Ve výrobním výboru, aby byli zástupci opozice, aby po budoucích volbách mohli 
projekt převzít. Je to velmi dobrý nápad. PODNĚT! 
Martin Drápal – prezentace 2 NP KC stupňovité hlediště 55 míst k sezení viz videozáznam čas 6:46:35 
Jiří Pavlica – požádáme o vyjádření pana Sobotky. 
Martin Beníček – reaguje na počet sedadel. Omezení vzešlo z jednání s projektantem pracovního 
výboru cca 2 roky zpět. Vůči komfortu uživatele, kdy na sedačkách byly zvětšeny područky, tak proto 
je menší počet. Ptám se pana Daniela Drápaly, zda bychom mohli představení provozně 
ekonomického modelu nechat až na zastupitelstvo v září s tím, že bychom potřebovali dořešit 
provozní fungování vůči příspěvkovým organizacím. 
Daniel Drápala – už jsme to dávno měli mít na stole. Je to relevantní požadavek nejen pro nás, ale i 
pro občany. 
Jan Kučera – seděl jsem v RM, když se schvalovala první, druhá a třetí zakázka. Mrzí mě, že jsem byl u 
schválení třetí zakázky. Říkali jsme, že KC chceme za finančních podmínek reálných pro město. Ty jsme 
měli podepsané v koaliční smlouvě. Velmi mě mrzí že to, co bylo slibováno, že tím výrazně ušetříme to 
se bohužel neudálo. Naopak jsme dostali zakázku, kdy budeme mít 6 dodavatelů a kde budeme platit 



41/44  

o 50 mil Kč víc, než jsme měli v zakázce druhé. Tady přijímám spoluodpovědnost, protože jsem u 
vyhlášení byl. Zároveň pokud tady vytahujeme informace, že budeme mít v sále 335 míst místo 350, 
že si tady říkáme, že strategický plán počítá s něčím jiným, tak tyto věci se dají uvézt na pravou míru. 
Je férové při schvalování dát tyto informace na stůl. 
Pavlica – budeme to podávat slíbili jsme to již minule. 
Markéta Blinková – žádám o dohledání zápisu z jednání ZM, kdy bylo požádáno, aby byla ZM svěřena 
kontrola a spadlo to do kompetence ZM řídit a rozhodovat ve věcech stavby KC a také rekonstrukci a 
přístavba knihovny. Dodnes nevím, proč jste zrušili druhou zakázku a jak dopadla první zakázka. 
Bohužel na co se nezeptáme to nám sami neřeknete. Nepovažuji to za korektní jednání. 
Jaromír Koryčanský – ptám se za občany. Jakou zodpovědnost ponesete po volbách, když 
nedopadnete, jak předpokládáte? Uvědomujete si tu obrovskou zodpovědnost? Občany zajímá, jak si 
můžou prohlašovat o jeden hlas něco takového co zadluží město na dlouhou dobu. Nemáte jistoty 
dotací. Obyčejní občané říkají, ať se zabrání tomu, aby se KC stavělo. Myslel jsem si, že si to částečně 
uvědomujete, ale vám to nedochází. 
Jiří Pavlica – uvědomujeme si to a slyšíme i opačné jiné ohlasy. 
Kristýna Kosová – tíhu svého rozhodnutí si uvědomujeme a neustále se k němu vracíme. Oslovují mě 
lidé, že jsou rádi, že tato věc je již rozhodnuta a že se posuneme někam dále. Vnímají KC jako 
smysluplnou stavbu ve městě. Neexistují jen negativní ohlasy. 
Jiří Melcher – v dobách ohrožení je nejlepší investice do vzdělání a kultury. Vzdělání a kultura je 
základ. Je to naprosto rozhodující věc, která když zůstaneme bez divadla, tak jsme bezvýznamným 
městem. Generace po nás by měla mít kulturu. 
Alois Vychodil – myslíte, že tímto povídáním se vše srovná? 
Hlasování o prodloužení do 21:30. 

 
 

usnesení č. 21/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení dnešního zasedání ZM do 21:30hod 

Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdrželo se: 5 (M. Blinková, D. Drápala, M. Kokinopulos, R. 
Mácha, J. Sapík), Nehlasovalo: 1 (J. Malcová) 

 

 18 - Informace k dopravnímu napojení průmyslové zóny Zubersko - předkládá: Ing. 
Lenka Pavelková 

Důvodová zpráva: 

Informace bude přednesena ústně přímo na jednání zastupitelstva. 
 
 

Diskuze: 
Lenka Pavelková – prezentace viz videozáznam čas 07:02:20 

Martin Drápal – když se město a investoři nedomluví s vlastníky, kteří tam jsou na nějaké realizaci 
podle studie, která to nakreslí v ideální variantě, tak v takovém případě bude město blokovat 
výstavbu, která tam bude, nebo se investoři budou moci vrátit k původním plánu bez jednotného 
napojení? 
Pavelková – tohle bude řešeno v návaznosti, jak dopravní model bude zpracován. Společně s investory 
budeme řešit nejefektivnější řešení. Nemáme s investory vyřešenou otázku financování. Je otázkou, 
zda se s investory vůbec domluvíme. Ve chvíli, kdy budou zahájena jednání nad studii, tak Vás 
zastupitele přizveme a budete mít možnost se k tomu vyjádřit. 
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 19 - Informace k návrhu nového jednacího řádu zastupitelstva města - předkládají: 
Mgr. Kristýna Kosová, Bc. Pavlína Štefániková Plesníková 

Důvodová zpráva: 

Dne 10.2.2022 vám byla zaslán návrh nového jednacího řádu s vyznačenými změnami, které 
spočívají ve zveřejňování audiovizuálního záznamu ze zasedání zastupitelstva, pro účely 
informování veřejnosti, společně se zápisem na webových stránkách města. Zápis by 
obsahoval podstatné skutečnosti ze zasedání zastupitelstva a audiovizuální záznam by 
sloužil k podrobnějšímu informováni veřejnosti o zasedání zastupitelstva. Tento záznam 
bude pro lepší orientaci rozdělen do jednotlivých bodů dle programu zastupitelstva, na nichž 
bude v zápise vložen odkaz na daný bod. 

Jelikož dle současného jednacího řádu není povinnost vyhotovit doslovný zápis ze zasedání 
zastupitelstva, považujeme zveřejňování audiovizuálního záznamu společně se stručným 
zápisem z hlediska transparentnosti za přínosné. 

 

Prosím Vás o seznámení se s návrhem jednacího řádu a zaslání Vašich připomínek či 
dotazů nejpozději do 31. 3. 2022 e-mailem na adresu: pavlina.stefanikova@roznov.cz 

 
 

Jednací řád chceme předložit ke schválení na ZM dne 26. 4. 2022 s účinností od 1. 5. 2022. 
 
 

Diskuze: 
Pavlína Štefaniková - podává informace o novém návrhu jednacího řádu, kde bychom rádi 
zjednodušili formu zápisu. Prosí, aby se zastupitele do 31. 3. 2022 k tomuto tématu vyjádřili, aby 
návrh mohl být přednesen v dubnovém ZM. Viz videozáznam čas 07:06:59 
Alis Vychodil – nemám s tím problém. U zápisu by měl být u vystoupení každého zastupitele čas. 
Pavlína Štefaniková – technickou stránku budeme ještě řešit. 
Daniel Drápala – měli bychom pamatovat na budoucnost jakým způsobem bude zajištěna čitelnost a 
schopnost získat informace ze záznamu za 10 nebo 20 let. Bude někde trvale archivováno a průběžně 
aktualizováno úložiště? 
Pavlína Štefaniková - archivace bude probíhat na CD 
Daniel Drápala – CD Vám degraduje. Na tyto detaily by mělo být pamatováno. 
Jiří Melcher – zvuková studia nahrávají na hard disky speciálního provedení. 
Daniel Drápala – my máme technologii, která je srovnatelná s ČT? 
Jiří Melcher – hard disky je možné si zakoupit a jsou to zanedbatelné částky 
Daniel Drápala – bude to další investice. 
Lenka Střálková – jaká je finanční náročnost zpracování tohoto zápisu? Bude tam nastříhání příspěvků 
a přiřazením k daným diskutujícím. Existuje mechanismus, jak podle daného slova v nahrávce 
vyhledávat? 
Pavlína Štefaniková – odkaz by byl na konci bodu ne na každého diskutujícího. 
Martin Drápala – řešení usnadní práci to je dobré. Do příštího jednání zjistěte prosím, kolik by stál 
software, který z videonahrávky udělá přepis. 
Pavlína Štefaniková – připomíná, že ceny města a čestné občanství se podávají do 30. 4. 2022. 
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 20 - Představení jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s.r.o. - 
předkládá: Mgr. Kristýna Kosová 

Důvodová zpráva: 

Na jednání zastupitelstva bude představen nový jednatel společnosti KRYTÝ BAZÉN 
ROŽNOV, spol. s.r.o. 

 
 

Diskuze: 
Jan Morcinek – prezentace viz videozáznam čas 07:17:28 
Markéta Blinková – jak jste se adaptoval v novém prostředí? Jak jste navázal kontakty s kolegy a 
bývalým jednatelem, protože máme informaci, že bývalý jednatel bude v pozici provozního. Na webu 
města jsem se dozvěděla, že chcete vybírat členy dozorčích rad. Byl by, jste rád, kdyby se Vám do 
dozorčí rady přihlásil jen tak někdo? Činnost dozorčích rad je opletena zákony. Jak si představujete vy 
sestavení dozorčí rady? 
Kristýna Kosová – nominace do DR byli požádáni zastupitelé prostřednictvím OKS. Tady jsme 
tentokrát také požádali veřejnost. Dle motivačního dopisu budeme vybírat. 
Markéta Blinková – pokud zastupitele nereagovali na vaši výzvu, tak bych byla ráda ještě za jednu 
možnost na to abychom do DR mohli nominovat odborníky. 
Kristýna Kosová – klidně nominujte. Původní termín ještě není ukončen. Nominace mě zajímají i z řad 
veřejnosti. 
Jan Morcinek – výběr DR je v kompetenci RM. Uvítám spolupráci ze strany DR. P. Zlámala nastoupil od 
1. 1. 202 na pozici provozního ředitele. Žádné další personální změny neproběhly. 
Martin Drápal – v rámci rozpočtu jste dostal 0,5 mil Kč na platy. P. Zlámala šel hodně s platem dolů? 
Jak to bude na krytém bazéně? Bude tam také probíhat navyšování platů? 
Jan Morcinek – rozpočet, který vznikl na začátku roku nebyl v mé gesci. Platy zaměstnanců intenzivně 
řešíme. 
Martin Drápal – proč zmiňujete ve vašich plánech Sokolovnu, když není majetkem města? 
Jan Morcinek – komunikujeme s panem Fidlerem. Myslím si, že v rámci spolupráce je to potřeba. 
Martin Drápala – opravy Sokolovny do Vaší koncepce nezapadají. Plánujete o omezování hodin pro 
sportovní kluby, tak jak jsou teď rozvrženy? 
Jan Morcinek – co se týká sportovních spolků. Nechceme nikoho omezovat na hodinách. Co se týká TJ 
Sokolovny máte pravdu. Na druhou stranu, pokud mi záleží na sportu v Rožnově, tak nemůžu dělat, že 
tady Sokolovna není. 
Martin Drápal – roční plán hospodaření. Upozorňuje na drobné překlepy. 
Jan Morcinek – za mě to jsou mé překlepy. 
Jaromír Koryčanský – na FV jsme probírali dofinancování škol a školek za energie. Jak na tom je krytý 
bazén? Pan starosta odpověděl, že vás se to netýká. Týká se Vás to? Zaznamenali jste zdražení 
energií? Nemáte vysoutěženy ceny i na venkovní bazén? 
Jan Morcinek – v těchto dnes intenzivně řešíme a vnímáme nárust energií a pracujeme s tím. Je to na 
delší diskuzi. 
Jaromír Koryčanský – je důležité, zda nemáte dostatek finančních příspěvků, tak je potřeba se ozvat. 
Problém energií se týká všech. 
Jan Morcinek – budu dělat co bude v mých silách. 
Konec zasedání zastupitelstva ve 21:30! 
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 21 - Informace, podněty - předkládá: Ing. Jiří Pavlica 

Důvodová zpráva: 

Bod je určen zejména k předání neformálních informací mezi vedením města a ostatními 
zastupiteli. 

 
 
 
 
 

Předsedající 
Ing Jiří Pavlica 
starosta města 

 
 
 
 

Věcnou správnost ověřili: 

Libor Adámek 
 
 

Jaromír Koryčanský 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jednání bylo ukončeno v 21:30 hodin 

Zápis byl vyhotoven 28. února 2022 

 

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/ZM/Den/Měsíc jednání/Rok 
jednání 


