
  1/27 

Zápis č. 22/2022, číslo jednací: 

z jednání zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm, které se 

uskutečnilo 

dne 27. 1. 2022 od 15:00 hodin v Společenský dům 

  

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, Ing. Radim Holiš, Petr 

Jelínek, 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, MUDr. Zdeněk Němeček, Ing. Jiří 

Pavlica, Ing. Jiří Sapík, Ing. Lenka Střálková, Alois Vychodil 

Omluveni: doc. PhDr. Daniel Drápala Ph.D. 

Pracovníci městského úřadu: Ing. Martin Hrnčárek, Mgr. Lucie Vančurová 

Právníci: Mgr. Petra Pšenicová, Mgr. Hana Martinátová 

Zapisovatel: Nikola Konvičná 

Ověřovatelé: Alois Vychodil, MVDr. Jana Málcová 

Návrhová komise: Ing. Radúz Mácha, Mgr. Martin Drápal, 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) Odbor školství a sportu 

3 - Návratná finanční výpomoc - Iskérka  

C) Odbor finanční 

4 - Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu společnosti 

KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. pro rok 2022  

5 - Dodatek k úvěrové smlouvě 127 mil Kč - změna splátkového kalendáře  

6 - Schválení investičního úvěru 170 mil Kč - nový úvěr  

7 - Rozpočtové opatření č. 3  

D) Různé 

8 - Informace, podněty  

 

 

 

 



  2/27 

A) PROCESNÍ BODY 

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

předkládá: Ing. Jiří Pavlica   

Důvodová zpráva: 

Předmětem tohoto podání je jmenování zapisovatele zasedání a určení dvou ověřovatelů 

zápisu a tří členů návrhové komise. 

 

Zapisovatele zasedání jmenuje v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Rožnov 

pod Radhoštěm (dále jen "Jednací řád") předsedající přímo na zasedání zastupitelstva. O 

zapisovateli se nehlasuje. Jméno zapisovatele se uvede v zápise ze zasedání zastupitelstva.  

  

Určení ověřovatelů zápisu vyplývá z § 95 zákona o obcích, který stanoví, že o průběhu 

zasedání zastupitelstva města je pořizován zápis, který podepisuje starosta nebo 

místostarostové a určení ověřovatelé. Ověřovatele navrhuje v souladu s Jednacím řádem 

předsedající přímo na zasedání zastupitelstva města a zastupitelé o jejich určení hlasují - viz 

návrh usnesení č. 1, který bude doplněn přímo na zasedání zastupitelstva.  

 

Určení tří členů návrhové komise stanoví Jednací řád. Členy návrhové komise navrhuje 

předsedající přímo na zasedání zastupitelstva města a zastupitelé o jejich určení hlasují - viz 

návrh usnesení č. 2, který bude doplněn přímo na zasedání zastupitelstva. Určení členové 

návrhové komise si zvolí předsedu. 

usnesení č. 1/22/ZM/27/01/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako ověřovatele zápisu tohoto 

zasedání zastupitele  

paní MVDr. Janu Malcovou a Ing. Aloise Vychodila 

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

usnesení č. ../22/ZM/27/01/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto 

zasedání zastupitele Ing. Lenku Střálkovou, Mgr. Martina Drápala a Ing. Radůze Máchu. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno, bod byl informativní.  

usnesení č. 2/22/ZM/27/01/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto 

zasedání zastupitele paní Ing. Lenku Střálkovou pana Mgr. Martina Drápala pana Ing. 

Radúze Máchu 

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Drápal), Nehlasovalo: 0  
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 2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města - předkládá: Ing. Jiří Pavlica   

Důvodová zpráva: 

Přílohou tohoto bodu je návrh programu zasedání zastupitelstva města (pozvánka) ve znění, 

ve kterém byl v souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích vyvěšen na úřední desku MěÚ.  

 

Před schválením navrženého programu vyzve předsedající zastupitele k podání návrhu na 

doplnění nebo změnu v navrženém programu. Zastupitel má právo navrhnout doplnění 

programu o nový bod, navrhnout stažení bodu či navrhnout přesunutí pořadí bodů. O 

jednotlivých návrzích se hlasuje bez rozpravy v pořadí v jakém byly podány. Pokud podá 

návrh na stažení bodu předkladatel bodu, o stažení se nehlasuje. Informace o stažení bodu 

předkladatelem se uvede v zápise.  

 

Nakonec se hlasuje o programu jako celku. 

 

Pokud nebyly na výzvu předsedajícího podány žádné návrhy na doplnění či jinou změnu 

programu, hlasuje se o návrhu usnesení uvedeném jako prvním v pořadí: "Zastupitelstvo 

města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva města dle 

předložené pozvánky."  

 

Pokud byly na výzvu předkladatele podány a přijaty návrhy na doplnění či jinou změnu 

programu, nebo předkladatel stáhl svůj bod, hlasuje se o návrhu usnesení uvedeném jako 

druhém v pořadí: "Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání 

zastupitelstva města dle předložené pozvánky aktualizované na zasedání zastupitelstva 

města".  

Přílohy:  

Příloha č. 1: Pozvanka_zasedani_22.pdf 
  

Diskuze:  

Martin Drápal – technická poznámka: upozorňuje na program, který není v souladu s jednacím 

řádem. V programu chybí souhrnná informace tajemníka. Tento bod v programu podle p. Drápala 

chyběl i v prosincovém ZM.  

Starosta vysvětluje, že tyto dvě ZM jsou mimo plánovaný program a jsou mimořádné. 

Jaromír Koryčanský se dotazuje, zda by se mohl p. Daniel Drápala online připojit na ZM. Údajně žádal 

o tuto formu se zúčastnit ZM emailem, ale bohužel mu nebylo odpovězeno.  

Starosta nemá k tomuto žádné informace. 

Jaromír Koryčanský má od p. Daniela Drápaly sms zprávu, kde píše, že stále čeká na odpověď z MěÚ. 

Místostarostka informuje, že pan Daniel Drápala se včera písemně omluvil. 

Starosta vznáší požadavek na IT, zda je možné to teď zařídit. 

Martin Cáb reaguje, že je schopen to nachystat za 15 minut. 

Hana Martinátová informuje zastupitele o emailu pana Daniela Drápaly, kde se omluvil, že se nemže 

ZM zúčastnit, ale o požadavku na online připojení v emailu nezmiňoval. Zastupitele dostali informaci, 

za jakých podmínek je možné se zúčastnit online. Tato možnost byla možná pouze z důvodu 

karanténního opatření.  
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Martin Drápal navrhuje stažení bodu č. 6 z programu z důvodu pozdního předložení podkladů 

zastupitelům. Podklady měly být předloženy zastupitelům dle jednacího řádu nejpozději sedmý den 

před konáním zastupitelstva.  

Starosta prosí návrhovou komisi o nachystání usnesení a zároveň žádá p. Martina Hrnčárka o 

vysvětlení, proč dostali zastupitelé podklady později. 

Martin Hrnčárek informuje, že to rozhodně nebylo nic úmyslného. Úkol získat nabídky od bank vznikly 

na ZM 21. 12. 2022. Jelikož je to termín před Vánocemi a banky potřebují 30 dní, aby mohly předložit 

nabídky, tak to dříve nebylo možné. Nabídky byly předloženy 21. 1. 2022 v pátek. V pondělí 24. 1. 

2022 zasedala komise, která hodnotila nabídky a rada doporučila lepšího uchazeče. Dříve to bohužel 

procesně nešlo, protože podklady nebyly formálně ukončeny. 

Drápala Martin reaguje, že ZM mělo být přeloženo na pozdější termín tak, aby se stihly všechny 

podklady včas nachystat a předložit a tímto předejít porušování jednacího řádu. 

Starosta žádá návrhovou komisi o předložení usnesení. 
 

-----Přestávka----- 
 

Starosta doplňuje, že zastupitelé byli informováni dostatečně dopředu. 

Zdeněk Němeček upozorňuje na špatné číslování bodů na pozvánce. A dotazuje se, která pozvánka je 

platná? 

Starosta upřesňuje, že se jedná o bod č. 6. Promítnutí pozvánky na plátno. 

Hana Martinátová se omlouvá za komplikace, ale v Datronu bohužel zůstala stará pozvánka. Nově 

vygenerovaná pozvánka s novým programem byla zaslána zastupitelům na emaily a také byla 

zveřejněna na stránkách města a na úřední desce. 

Martin Drápal žádá starostu, aby se podíval do přílohy v Datronu, kde je ve staré pozvánce bod 3 

zaměněn za bod č. 2. Rozpočtové opatření bod č. 2 ve staré pozvánce o tom jsme hlasovali v 

prosincovém zastupitelstvu. Žádá pana Martina Hrnčárka o vysvětlení, aby nám sedělo rozpočtové 

opatření.  

Starosta prosí p. Martina Hrnčárka, aby vysvětlil situaci, proč se body spojily. 

Martin Hrnčárek vysvětluje, že rozpočtové opatření č. 1 ke knihovně jsme schvalovali již v prosinci. V 

pořadí č. 2 je Iskérka a rozpoč. opatření pořadí č. 3 je kulturní centrum.  

Starosta upřesňuje, že program, který jsme viděli je platný. Bohužel do systému se dostala 

nedopatřením stará pozvánka. Navrhuje nechat návrh usnesení, tak jak je. Hlasujeme ohledně bodu č. 

6, tak jak to bylo ve zveřejněné pozvánce.  

 

usnesení č. 3/22/ZM/27/01/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva 

města dle předložené pozvánky. 

Hlasování: Pro: 13, Proti: 3 (M. Blinková, M. Drápal, Z. Němeček), Zdrželo se: 4 (M. 

Kokinopulos, J. Koryčanský, J. Kučera, A. Vychodil), Nehlasovalo: 0  

usnesení č. ../22/ZM/27/01/2022 

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. ../22/ZM/27/01/2022 
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Mgr. Martin Drápal: Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje stažení bodu č. 

6 - Schválení investičního úvěru 170 mil.Kč - nový úvěr, z programu dnešního zasedání. 

Hlasování: Pro: 6, Proti: 13 (R. Holiš, P. Jelínek, P. Kopecký, K. Kosová, R. Mácha, J. 

Malcová, J. Martínek, J. Melcher, J. Mikulášková, J. Pavlica, J. Sapík, L. Střálková, A. 

Vychodil), Zdrželo se: 1 (L. Adámek), Nehlasovalo: 0, U tohoto bodu nebyl splněn požadavek 

schválení nadpoloviční většinou  

 

B) ODBOR ŠKOLSTVÍ A SPORTU 

 3 - Návratná finanční výpomoc - Iskérka - předkládají: Mgr. Kristýna Kosová, Mgr. 

Lucie Vančurová   

 

Důvodová zpráva: 

Dne 7. 12.2021 zastupitelstvo města na svém zasedání schválilo poskytnutí návratné 

finanční výpomoci obecně prospěšné společnosti Iskérka, o. p. s. (dále jen "Iskérka") na 

překlenutí časového nesouladu mezi poskytnutím dotace ze Zlínského kraje na krytí výdajů 

souvisejících s poskytováním sociálních služeb. Zároveň na tomto jednání byl schválen text 

Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále jen "NFV").Tato smlouva byla 

následně předložena Iskérce k podpisu. Bohužel Iskérka v předloženém znění smlouvy 

shledala skutečnosti, na základě kterých se rozhodla, že smlouvu nepodepíše. Z uvedeného 

důvodu dne 5. 1. 2022 obdrželo Město Rožnov pod Radhoštěm opětovně žádost (příloha č. 

1) o poskytnutí NFV ve výši 600 tis. na překlenutí časového nesouladu mezi poskytnutím 

dotace ze Zlínského kraje na krytí výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb. 

Současně se žádostí byly předloženy Iskérkou připomínky k původnímu znění smlouvy (viz 

příloha č. 5). Převážná část připomínek se týkala evidence a označování prvotních dokladů 

vztažených k financování NFV.V příloze podání č. 3 Vám předkládáme přepracované znění 

Smlouvy o poskytnutí NFV. S novým textem smlouvy byla Iskérka seznámena a 

konstatovala, že smlouva je v tomto znění v pořádku a v souladu s pravidly dotace ze ZK.V 

případě, že by město nadále mělo zájem NFV Iskérku podpořit, je nezbytné schválit 

usnesení ve třech bodech:1. revokovat usnesení č. 9/20/ZM/07/12/2021 o poskytnutí NFV z 

7.12.2021,2 schválit rozpočtové opatření č. 2, na základě kterého bude krytá rozpočtem NFV 

v roce 2022,3. schválit poskytnutí a smlouvu NFV.  

 

Přílohy:  

Příloha č. 1: Priloha_c._1_Zadost_o_poskytnuti_navratne_financni_vypomoci.pdf 

Příloha č. 2: priloha_c._2_ROP2_2022.xls 

Příloha č. 3: OSS_Smlouva_NFV_14_2022_epodpis.pdf 

Příloha č. 4: Priloha_k_NFV_Zadost_o_ucelovou_dotaci_z_rozpoctu_kraje_na_2022.pdf 

Příloha č. 5: Priloha_c._5_Pripominky_k_puvodni_smlouve.pdf 

Příloha č. 6: Pruvodni_dopis_k_zadosti.pdf 

Příloha č. 7: Vyjadreni_ZK.pdf 

Příloha č. 8: Povereni_2022_zajisteni_dostupnosti.pdf 

Příloha č. 9: Cestne_prohlaseni.pdf 

Příloha č. 10: p01_zakladni_sit_2022.pdf 

Příloha č. 11: Seznam_skutecnych_majitelu.pdf 

Příloha č. 12: Vypis_z_rejstriku_o.p.s..pdf 

Příloha č. 13: Vypis_iregistr_poskytovatelu_soc.sl..pdf 

Příloha č. 14: Zakladaci_listina_zmena_8.8.2016.pdf 
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Diskuze:  

Petr Jelínek – my jsme tuto smlouvu v prosinci pojali, jako smlouvu o dotaci. Ve smlouvě bylo 

plánováno, že budou účtovány náklady, které vzniknou vůči městu. Měla by to být finanční výpomoc 

na překlenutí období. Standartní dotace z krajského úřadu zahrnuje měsíce leden a únor, aby náklady 

byly hrazeny z hlavní dotace z kraje. Částka bude proúčtována jako celek nikoli jako položky. 

Radúz Mácha – tuto záležitost jsme projednávali i na zasedání FV, který zasedal dne 24. 1. 2022. FV 

nemění stanovisko a dává doporučení, které dalo již v prosinci minulého roku. 

usnesení č. 4/22/ZM/27/01/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo žádost organizace Iskérka o.p.s, se 

sídlem Chodská 534, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 286 47 912 (dále jen "Iskérka 

o.p.s.") o návratnou finanční výpomoc ve výši 600 000 Kč na překlenutí časového nesouladu 

mezi poskytnutím finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti 

sociálních služeb ze dne 5. 1.2022 uvedenou v předložené příloze č. 1 a po projednání a) 

ruší část svého usnesení č. 9/20/ZM/07/12/2021 v rozsahu "poskytnutí návratné finanční 

výpomoci organizaci Iskérka o.p.s. ve výši 600 tis. Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci, č. smlouvy 267/2021/OSK, ve znění uvedeném v předložené 

příloze č. 2 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako poskytovatelem a organizací Iskérka 

o.p.s. jako příjemcem dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto 

usnesení." b) schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022 v rozsahu 600 tis. Kč na straně příjmů 

i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 2,b) schvaluje poskytnutí návratné 

finanční výpomoci organizaci Iskérka o.p.s. ve výši 600 tis. Kč a uzavření smlouvy o 

poskytnutí návratné finanční výpomoci, č. smlouvy 14/2022/OSK ve znění uvedeném v 

předložené příloze č. 3 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako poskytovatelem a 

organizací Iskérka o.p.s. jako příjemcem dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je 

součástí tohoto usnesení.  

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

C) ODBOR FINANČNÍ 

 4 - Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu 

společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. pro rok 2022 - předkládají: Ing. Martin 

Hrnčárek, Ing. Jiří Pavlica   

 

Důvodová zpráva: 

Při projednávání dotace pro Krytý bazén Rožnov 2022 na zasedání ZM dne 21.12.2021 

nedošlo chybou hlasování ke schválení této již projednané smlouvy. Procesně byl 

usnesením zastupitelstva města č. 6/21/ZM/21/12/2021 schválen pouze dodatek č. 3 ke 

Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ze dne 17.12.2014, jímž 

došlo k prodloužení této smlouvy do 31. 12. 2023, nicméně konkrétní dotace pro rok 2022 

nebyla pro procedurální chybu schválena. Po dohodě se společností KB je tento bod 

předložen k opětovnému hlasování ZM. Finanční zdroje společnosti jsou dostatečné, aby 

absence financování lednového příspěvku pokryly. Společnost dostane v únoru tedy 

příspěvky 2. Takto je upravena i smlouva v části zasílání příspěvku. 

Společnost Krytý bazén Rožnov, spol. s r.o. je 100 % dceřinou společností města. Hlavní 

náplní této společnosti je provoz krytého bazénu a letního koupaliště na území města 

Rožnov pod Radhoštěm. Tato činnost je v lokálních podmínkách a při zachování cenově 
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přijatelného vstupného vždy ztrátová. Největší nákladovou složkou jsou náklady na vodu, 

náklady na teplo a mzdové náklady. V oblasti tržeb jde pak o rozhodnutí o výši vstupného a 

ostatních příjmů např. z nájmů apod. Ekonomika letního koupaliště se odvíjí vždy od 

teplotních podmínek sezóny. 

  

V roce 2022 jsou kalkulované zejména tyto výdaje a příjmy: 

  2021 2022   

Tržby 

bazén 

5.890.000 5.590.000 Snížení 

Tržby 

koupaliště 

1.945.000 1.665.000 Snížení 

Mzdové 

náklady 

7.195.000 7.680.000 Zvýšení 

Energie 1.950.000 2.455.000 Zvýšení 

Služby 1.880.000 1.853.000 stagnace 

Materiál 1.050.000 1.095.000 stagnace 

 

Pro komplexnost uvádíme vývoj příspěvku v letech: 

2015 5.192.000,-- 

2016 5.492.000,-- 

2017 5.580.000,-- 

2018 6.450.000,-- 

2019 7.000.000,-- 

2020 7.700.000. 

2021 7.700.000,-- 

2022 9.200.000,-- 

Navýšení dotace o 1,5 mil Kč je zapříčiněno plánovaným snížením tržeb ve vazbě na COVID 

opatření a na straně výdajově růstem nákladů, z toho energie cca 0,5 mil Kč a mzdové 

náklady cca 0,5 mil Kč. Přičemž požadavek na dotaci byl ve výši 9,7 mil Kč. Významnou 

položkou jsou také odpisy majetku. Ty jsou v částce 3.275.000 Kč. V rámci dotačního vztahu 

nebyly zcela finančně pokryty, protože se nejedná o finanční výdaj. Z výše uvedené tabulky 

vyplývá, že plánovaný růst příjmů je nižší, než růst výdajů s.r.o. Tržby letního koupaliště 

nelze vzhledem k počasí přesně naplánovat. 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1: 

FO_Zaloha_na_financni_podporu_r._2022_Kryty_bazen_finan_posun_revOKS.pdf 

Příloha č. 2: Priloha_plan_rozpocet_na_r._2022_upr.xlsx 
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Diskuze: 

Po předchozím hlasování má Martin Drápal technickou poznámku. Vzhledem k tomu, že jeden člen 

zastupitelstva je dle výpisu členem dozorčí rady a ve výpisu skutečných majitelů u Iskérky, tak by 

neměl hlasovat pro tuto dotaci. Jinak to bude ohlášeno jako střet zájmu. 

Starosta neví, o koho se jedná. 

Jana Malcová se dotazuje proč to pan Martin Drápal neřešil u předchozího bodu? 

Martin Drápal reaguje, že záleželo na tom, zda se p. Mikulášková, která je členkou dozorčí rady zdrží 

hlasování nebo nebude hlasovat vůbec.  

Radůz Mácha má doporučení ohledně nového jednatele Krytého bazénu. Měsíc zpět byl radou města 

odvolán z funkce jednatele pan Stanislav Zlámal. Řádně předal svoji funkci dle předávacího protokolu. 

Vzhledem k tomu, že Krytý bazén je naše komerční organizace, tak by bylo vhodné, aby se nový 

jednatel zastupitelstvu představil a prezentoval svoji vizi a svou strategii. 

Starosta děkuje za upozornění a slibuje, že na příštím zasedání zastupitelstva se nový jednatel Krytého 

bazénu představí zastupitelům.  

Markéta Blinková si myslí, že by měla dostat slovo p. Mikulášková, aby mohla reagovat na technickou 

poznámku pana Martina Drápala.  

Jarmila Mikulášková reaguje na technickou poznámku pana Martina Drápala. Nenapadlo jí, že by 

neměla hlasovat. Omlouvá se, zda překročila nějaký rámec a doufá, že se to dál již nebude řešit. 

Informuje, že žádný záměr v tom nebyl.  

Starosta se domnívá že p. Mikulášková nemá výkonnou funkci a dle jednacího řádu by v tom neměl 

být rozpor. 

Jarmila Mikulášková potvrzuje, že výkonnou funkci skutečně nemá 

Martin Drápal – p. Mikulášková je skutečný majitel 

Jarmila Mikulášková – tuto informaci slyším poprvé 

Markéta Blinková žádá všechny, kteří připravují jednání zastupitelstva, aby tomu věnovali opravdu 

náležitou pozornost. Aby se neopakovalo to, co se děje dnes. Technická poznámka p. Martina Drápala 

nebyla vypořádána. Hlasován je chaos. Vrací se k bodu, který se projednává. Krytý bazén dostane 

zálohu na provozní dotaci ve výši 9,2 mil Kč. Zimní stadion, který je zatím pod Komerčními domy-

schválení dotace na rok 2022 bohužel žádné. Proč se přistupuje ke každé společnosti jiným způsobem? 

Mělo by být v zájmu nového jednatele Krytého bazénu řešit veškeré financovaní, ze zdrojů, které mu 

město poskytne v podobě dotace. Informuje, že komerční doby v loňském roce zaplatily 4,5 mil Kč. 

Plán na rok 2022 je 10, 5 mil Kč. O energiích mluví záměrně, protože bychom měli mít informace o 

tom, jak společnost EA, na kterou je napojena velká část domů a městských budov bude reagovat na 

současnou energetickou krizi. Žádnou odpověď jsem nedostala. Domnívá se, že by zastupitele měli vzít 

v potaz to co se bude dít. Jaký dopad bude mít energetická krize na všechny městské budovy a 

nájemní byty a jak se město postaví k této problematice. Nemyslí si, že daňové příjmy budou takové, 

jaké by se očekávaly. V této době není rozumné se pouštět do investic, které máme dnes schvalovat. 

Táže se, zda došlo k jednání s firmou EA o cenách tepla a teplé vody a o problémech, které můžou 

nastat v městském rozpočtu. Bohužel z MěÚ nemám žádnou odpověď. Upozorňuje na etický kodex 

zastupitele. Táže se jakým způsobem bude financován provoz Zimního stadionu.  

Martin Hrnčárek informuje o financování Zimního stadionu. Komerční domy jsou financovány z 

grantového systému. V roce 2022 jsme navýšili dotaci o zhruba 800 tis Kč z důvodu energii. V roce 

2021 bylo 4,4 mil. Kč. Pro rok 2022 je 5,2mil Kč. Navýšení tam je. V částce je 1,6 mil odpisu. Krytý 

bazén je financován na měsíční bázi. Komerční domy mají financování roční a jsou na tom lépe než 

bazén. Pro rok 2022 dostanou částku celou v dubnu, jakmile se schválí dotační smlouva. Je to tak 

historicky a jsou tam grantové pravidla. Změna nebyla nikdy požadována. Obě společnosti 

financování mají.  

Markéta Blinková se obává, že částka 5,2 mil Kč panu Žákovi určitě nebude stačit. 
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Starosta se ještě vyjadřuje ke schůzce se společnosti EA. EA jsme se od začátku prosince dotazovali na 

ceny energii na rok 2022. Až v průběhu ledna jsme dostali od EA vyúčtování. S panem Havelkou jsem 

se ještě nepotkal, ale mám to v nejbližší době v plánu.  

Markéta Blinková prosí o informace všem zastupitelům, jak jednání s EA dopadlo a žádá o částky 

energii o které se navýší rozpočet jednotlivých budov a jednotlivých organizací. – PODNĚT! 

Starosta souhlasí. Jakmile to bude mít, tak tuto informaci podáme. 

Jaromír Koryčanský - mrzí mě, že jsme měli FV a nezaznělo tam jaké vyúčtování dostaly ZŠ a MŠ od 

společnosti EA. Včera jsem obtelefonovával všechny školky a zjišťoval doplatky za poslední měsíc 

předchozího roku. Například MŠ Koryčanské paseky a 5. květen mají za poslední měsíc doplatek 250 

tis Kč. Kolik se bude doplácet za leden, únor, březen a duben? To vyšplhá na 2 mil Kč. Navrhuje, aby to 

všichni v sobě zpracovali a řekli si na co budeme mít a na co nebudeme mít. S krytým bazénem a 

Zimním stadionem, když sečteme energie, tak to budou obrovské částky. V Německu se zavírají 

bazény ne z důvodu covidu, ale kvůli cenám energii. 

Starosta prosí Martina Hrnčárka o vyčíslení za prosinec. 

Martin Hrnčárek předpokládáme, že tato záležitost musí být přednostně přehodnocena nad všemi 

budovami města. Nějaká částka byla organizacím přislíbena.  

 

usnesení č. 5/22/ZM/27/01/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí zálohy na finanční 

podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby pro rok 2022 ve výši 

9.200.000 Kč společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem Moravská 1787, 

756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361 dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o 

poskytnutí zálohy na finanční podporu pro rok 2022, číslo smlouvy 0268/2021/KBR, mezi 

městem Rožnov pod Radhoštěm a společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. ve 

znění uvedeném v předložené příloze č. 1. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

 5 - Dodatek k úvěrové smlouvě 127 mil Kč - změna splátkového kalendáře - 

předkládají: Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Jiří Pavlica   

Důvodová zpráva: 

Město RpR uzavřelo v 12/2019 smlouvu o úvěru ve výši 127 mil Kč. Tento úvěr měl sloužit 

na dofinancování 2 prioritních investic, a to Přístavbu knihovny a VKC. Původní plán 

předpokládal tyto zdroje. 110 mil Kč vlastní rezerva, 65 mil Kč dotace (50 + 15) a 62 mil nový 

úvěr. Celkem tedy 237 mil Kč. 

Úvěr 127 mil Kč se skládá : 

a) předifnancování dotací ve výši 65 mil Kč (50 VKC+ 15 Knihovna) 

b) nové úvěrové zdroje 62 mil Kč. 

V návaznosti na nové cenové nabídky obou investičních akcí vznikla potřeba dodatečného 

externího financování. 

To je navrženo jako 

a) ponechání si dotací ve výši 65 mil za účelem financování staveb. Dále předpokládáme 

dotaci 15 mil od Zlínského Kraje. Celkem tedy dotace 80 mil Kč. 
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b) další (třetí) úvěr ve výši 170 mil Kč, který se skládá z nového úvěru 90 mil Kč + 80 mil Kč 

předfinancování dotací. 

  

Celkové zdroje financování budou tedy takovéto : 

  

Knihovna  80 000  včetně rezervy    

VKC  328 000  dle soutěží včetně TDI, 

BOZP, AD    

Celkem 

náklady  

408 000       

           

Zdroje 

financování  

        

Úvěr  127 000       

Vlastní 

rezerva  

110 000       

Třetí úvěr  170 000  z toho předfinancování 

dotací 80 mil - čistý úvěr 

90 mil    

Celkem  407 000        

 

  

Nové zadlužení (myšleno bez předfinancování dotací) bude tedy 127 mil Kč + 90 mil Kč. 

Celkem tedy 217 mil Kč. 

  

Celkové teoretické zadlužení v roce 2022 

a) úvěru č. 1 u ČSOB - zůstatek 37 mil Kč 

b) úvěr nový č. 2 u ČSOB 127 mil Kč 

c) úvěr nový č. 3 u banky XY 90 mil Kč (včetně předfinancování pak 170 mil Kč). V 

okamžiku tvorby materiálu není znám výherce soutěž na třetí úvěr. 

Celkem tedy 254 mil Kč. 

  

Tímto dodatkem se ruší mimořádná splátka úvěru ve výši 65 mil Kč, a tato se rozpouští do 

ostatních splátek tak, jak je uvedeno v navrhovaném dodatku. Důvodem, proč je 

předfinancování těchto dotací zařazeno do úvěru č. 3 jsou úrokové náklady. V případě, že by 

předfinancování dotací zůstalo v úvěru č. 2 (127 mil Kč) a tyto splátky by muselo město 

uhradit, pak by o tuto částku (65 mil Kč) muselo navýšit úvěr 3 a tento pak dlouhodobě 

splácet při vyšších úrokových sazbách, než je u úvěru č. 2 
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Přílohy:  

Příloha č. 1: Ucelovy_uver_dodatek_2019016576_CS_.pdf 

Příloha č. 2: Navrh_smlouvy_CSOB_127_mil_cistopis_pdf.pdf 

Příloha č. 3: Sumarizace_budoucich_uveru_2022.xlsx 

  

Diskuze: Radúz Mácha informuje, že na zasedání FV se vyjadřovalo k celému balíku v komplexu. Závěr 

byl takový, že se nám nepodařilo přijmout jednotné stanovisko. 4 členové hlasovali pro předložení fin. 

modelu. 4 členové jednoznačně proti. 1 člen doporučil odložení. Projevilo se, že jsme se rozdělili do tzv. 

dvou táborů. A je to teď jen o tom, jak s tím ZM naloží. 

Markéta Blinková upřesňuje že ona byla ta, která navrhovala, aby se to odložilo a tím pádem jsem 

byla proti. Tzn. Že to bylo 5:4 nikoli 4:4. 

Jan Kučera dotazuje se p. Michala Laktiše. Můžeme se o dotace ucházet i v případě, že nebudeme mít 

spuštěnou soutěž? Jestli navýšené dotace můžeme získat, kdybychom počkali a nerealizovali?  

Michal Laktiš reaguje, pokud se jedná o mimořádnou dotací, tak ta je zařazena do starého 

programového období. Každé další čekání znamená navyšování ceny. Musíme dát najevo, že jsme 

připraveni a zakázka je ukončena. Momentálně máme mimo řádné dotace a následně bude dotace z 

nového programového období. Nic nebrání tomu realizovat. Nachystaní jsme. Ministerstvo avizovalo 

že přechod z jedné výzvy do druhé výzvy není problém. Zakázka je dokončena a momentálně jen 

čekáme na rozhodnutí zastupitelů. 

Jan Kučera se dotazuje znovu. Je možné se o dotace ucházet i když nespustíme stavbu?  

Michal Laktiš – musíme respektovat, jak je nastavena smlouva. Termín výzev je polovina roku 2022. 

Pokud dáme na začátku února jasné stanovisko na ministerstva, tak nic nebrání tomu začít realizovat 

a čerpat dotaci ve výši 50 % uznatelných nákladů. 

Jan Kučera stále není spokojen s odpovědí. Pokud nespustíme soutěž, ale budeme připraveni, můžeme 

o dotace žádat? 

Michal Laktiš ještě jednou vysvětluje, že je jasně daná smlouva o dílo. Pokud se to dnes schválí, tak do 

30 dní od podpisu stavebníkovi vzniká povinnost začít realizovat práce.  

Jan Kučera dotazuje se na žádost o dotaci, jestli můžeme předložit žádost, pokud nespustíme stavbu, 

ale budeme mít projekt se stavebním povolením. 

Michal Laktiš - podmínky jsou stejné pro všechny dotace.  

Jan Kučera z toho mi vyplývá, že o dotaci můžeme zažádat i když projekt nespustíme. Je to 

samozřejmě na rozhodnutí zastupitelstva. Je to zásadní rozhodnutí. Máme rozhodnout o zadlužení 

města na 10tky let. Jsou to 2 stavby kulturní infrastruktury v nejisté době. Máme přijmout úvěry 

splácet z výzev, které ještě nejsou vyhlášeny. Dneska splácíme 7,3 mil Kč ročně a za 5 let má být 

konec. V nejbližších letech budeme splácet 30 mil ročně. Dostaneme se do situace, kdy dnes dlužíme 

37 mil Kč a budeme dlužit 333 mil Kč. Za nezávislé Rožnováky kultuře fandíme a neříkáme, že projekty 

jsou špatné. Ale nechceme podpořit zařezání se do hospodaření města, tak aby město začalo krvácet. 

Zbyde nám velmi málo peněz na investování ve městě. Máme problémy v dopravě, potřebujeme 

revitalizovat sídliště a další. Můžeme čerpat dotace na modernizaci škol na cyklo dopravu. Nic z toho 

neřešíme, protože chystáme realizace dvou velkých staveb. Je po nás žádáno, abychom podpořili 

schválení úvěru za podmínek, kdy nám nebyly podklady zaslány dle jednacího řádu. Tento úvěr 

nepodpořil FV. Je to zásadní strategické rozhodnutí, které neprojednal strategický výbor. Podmínky 

úvěru a realizace staveb nejsou projednány s občany. Je to v rozporu s tím, co jsme jako zastupitele 

slibovali. Dne 23. 2. 2021 ZM schválilo strategický plán rozvoje včetně akčního plánu je to jeden s 

klíčových dokumentů města. Tento dokument počítá s výstavbou knihovny a kulturního centra za 

nějakých podmínek. Za mnohem nižší úvěry, které dnes předkládáme. To co máme dnes schválit je v 

rozporu s již nachystaném usnesením se strategickým a akčním plánem. Informace, které mám má 

spuštění těchto úvěrů má podpořit 11 zastupitelů. Rozumí jednomu subjektu, který chce postavit 
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knihovnu. Rozumí subjektu, který chce kulturní centrum. Podpora Radúze Máchy, tomu rozumím 

méně. Radúz Mácha veřejně řekl zastupitelům, že podpoří jen jednu akci.  

Jaromír Koryčanský – dnešní den je velice klíčový pro město. Přirovnává tuto situaci k rodinnému 

rozpočtu. Souhrn zadlužení města, pokud se schválí dnešní úvěr – více prezentace ve videozáznamu. 

Informuje o zadlužení okolních sousedních měst – viz prezentace ve videozáznamu. 

Starosta upozorňuje na to, že úvěr, který chceme schválit nikdy nebudeme čerpat v celkové výši. 

Pokud se bavíme o těchto dvou investicích, tak v dohledné době neplánujeme koupit poštu. 

Jaromír Koryčanský reaguje, že tam nemá započítány částky na to, aby se mohlo KC otevřít. Nemáme 

tam započítáno vybavení jako je nábytek, kuchyně, divadelní technologie. Řádově je to za desítky mil 

Kč.  

Občan p. Dorotík reaguje na vyjádření p. Markéty Blinkové ohledně chaosu. Na minulém ZM 21. 12. 

2021 jsem měl 2 vystoupení a díval jsem se do zápisu co je tam o tom zaznamenáno. Konstatuje, že 

manipulujeme s informacemi a neuvádíme pravdivé informace, mateme veřejnost a manipulujeme s 

veřejným míněním. Vystoupil jsem 2 x a v tom jednom vystoupení jsem mluvil o financování dvou 

projektů několik let je to jedná velká lež. KC z 80mil Kč reálně bude dosahovat 0,5 miliardy a vy tady 

uvádíte 300 mil Kč. To už ani dnes není vysoutěžená částka, kterou vy přiznáváte. Je to lež, co uvádíte. 

Knihovna začínala na 30 mil Kč, dnes se to pohubuje 75 mil – 80 mil Kč. Reálně to bude 100 mil Kč. 

Dávám námitku proti zkreslování informací a proti manipulaci s veřejným míněním. 

Radim Holiš – námitka – p. Dorotík není občan Rožnova pod Radhoštěm tím pádem nemůže 

vystupovat. 

Občan p. Dorotík se brání, že je občan ORP a to do Rožnova patří. 

Starosta říká, že mu dal mu 5 minut, tak může hovořit 5 minut. 

Občan p. Dorotík pokračuje, v prvním vystoupení jsem mluvil o historii o kulturáku a mluvil jsem o 

roku 1991. Rožnov mohl mít KC za 1 Kč – zadarmo. Díky tehdejším lidovcům zastupiteli p. Pancovi 

Rožnov do dneška nemá nic. V zápise nic z toho není uvedeno. Pusťte si záznam a dejte zápis do 

pořádku. 

Starosta - zápis nemusí být doslovný. Když jsem mluvil o 300 mil Kč tolik nebudou stát tyto stavby, ale 

v nejčernějším scénáři to bude čerpání úvěru, které tady máme. 

Libor Adámek vysvětluje, proč budeme hlasovat proti. My jsme KC dlouhodobě podporovali i přes 

vysokou cenu, která byla vysoutěžena. Se současným návrhem nesouhlasíme. Jako důvod uvádí 

vysoký úvěr nejsme přesvědčeni o tom, že je dotace, tak jistá. Je možné že vše vyjde. Pokud dotace 

nevyjde, tak bude zatěžován rozpočet města. Bude problém plnit cíle, které jsme si stanovili ve 

strategickém plánu. Jako například rekonstrukce sídlišť, dům s pečovatelskou službou. Máme plno tzv. 

šuplíkových projektů jako je např. rekonstrukce náměstí 1. máje. Nedošlo k tomu. Rozpočet se bude 

napínat ještě více v případě ztrátového provozu. Náklady a výnosy KC byly kalkulovány před pandemii. 

Nezdají se nám příjmy z provozu gastronomie. Proto budeme hlasovat proti. Pokud bude dotace 

potvrzena, tak se nebráníme podpoře, ale musí být podmínky jistější. 

Michal Laktiš reaguje na strategický plán. Co se týče dotací, tak budeme mít způsob financování 

takový, že nebudeme čekat do zrealizovaní celé stavby, ale budeme dělat průběžné platby. Faktury se 

budou dávat dle ročního rozpisu. Pokaždé ukončené etapě můžeme vystavit faktury, které budou 

následně proplaceny. Stavba, která je navržená pomůže ČR jako ukázkový projekt na tzv. pasiv. 

Strategický plán – jsou tam věci, které se určitě nebudou realizovat. Záleží, jakým způsobem se 

dohodneme na řešení těchto dvou staveb. Děkuje za spolupráci kolegům na úřadě. Některé aktivity 

jsou s jiným pořadovým číslem v rámci akčního plánu jsou nadřazené. Teď dopředu řešíme investice 

nebo aktivity, které nebudou ohroženy a musíme být připravení na revitalizaci veřejných prostor. 

Markéta Blinková – technická poznámka - reaguje na vyjádření pana Radima Holiše k vystupování 

pouze občanů města RpR na ZM. Jednací řád zastupitelstva jsme si schválili 1. 10. 2021. Do rozpravy 

se mohou zapojovat občané města nicméně v bodě č. 9 se souhlasem předsedajícího mohou vystoupit 

i lidé. Kteří nejsou občany města RpR. Žádá o přestávku. 
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-----Přestávka----- 

 

Občanka p. Rousová se táže p. Martina Hrnčárka zda, když město bude do budoucnosti zadluženo a 

senior klub požádá město o navýšení dotací, zda ji se zárukou dostaneme a město na to bude mít 

prostředky. Grantový systém se také navýší? Nemám problém se stavbou KC i knihovny, ale mám 

problém, jak tuto velkou výši finančních prostředků zvládneme. 

Martin Hrnčárek – prezentace informační tabulky na plátno viz videozáznam 1:55:10. Třetí úvěr 

považuje za dočasné řešení a chceme, aby byl čerpán co nejkratší dobu. Moje odpověď je zda 

zabezpečíme další majetkové záležitosti, tak ano. 

Občanku p. Rousovou ještě zajímá, zdali má město strategii šetření.  

Starosta strategie je taková, že máme tzv zadní dvířka. Máme majetek města, který by se dal zpeněžit 

a z toho popřípadě splatit úvěry, které budeme mít. 

Jiří Martínek - návrh máme, ale peníze stále vyřizujeme. V novém KC vidí přínos pro Rožnov nejen v 

novém kině a rozšíření parkovacích míst, ale velký sál pro velké plesy. V minulosti již bylo několik snah 

postavit KC. V jednom skoro kulturním centrum je dnes Albert a druhé skoro KC bylo zbouráno a je 

tam postavena průmyslová budova.  

Občanka p. Dobrozemská – rozhazují se zde stovky milionů. Na Uhliskách jsme žádali o kanalizaci 

několik metrů, aby naše cesta nebyla ničena vodou. Cesta je zničená a náš úřad nám doporučil udělat 

příkop za své finance a prosit o povolení sousedy, kteří mi nadávají. Sousedka pod cestou mi tvrdí, že 

je to naše voda. Už mě 2 x napadla, měla jsem tam i policii, ale nic nevyřídili. Dnes už nemáme ani 

elektriku, v noci od 12 do 5 h do rána máme tmu. Co tím město ušetří? Raději to vypínejte na náměstí, 

tam bude větší úspora. Nemáme ani vodovod ani plyn, ale daně platíme. Kontejnery na tříděný 

odpad, také nemáme. Hlavně, že platíme za odvoz. Komunisti dávali světlo všude. Dnes se bude šetřit, 

protože se vyhodí 380 mil Kč jen tak. Kdo tam bude chodit? S tímto nesouhlasím a jsem zásadně proti. 

Starosta bude na toto reagovat v bodě různé. 

Radim Holiš vysvětluje p. Dobrozemské, že město nemůže investovat peníze do soukromé cesty. 

Pozval jsem Vám sousedy a společně jsme to chtěli vyřešit. Vy jste nám vzkázala, že se raději budete 

soudit. Udělal jsem pro Vás maximum. Zkuste se se sousedy znovu domluvit a pak přijďte na město a 

já kolegům zastupitelům vysvětlím, jak Vám město může pomoct.  

Starosta apeluje na to, aby se toto téma řešila v bodu různé a vrátili jsme se k aktuálnímu tématu.  

Jan Kučera mluví o strategickém plánu rozvoje města. Každá obec a město má dokument, který se 

jmenuje strategický plán rozvoje a který říká co se kdy a za kolik má udělat. Měnit tento dokument je 

pouze v kompetenci zastupitelstva města. Naše ZM si usneslo, že do KC a knihovny podle tohoto 

akčního plánu dá 185 mil Kč z vlastního nebo z úvěru. Aktuálně máme souhlasit s úvěrem, který je 

přes 300 mil Kč. Za mě hlasování o tomto je v rozporu s tím, co jsme přijali v minulém roce. Z tohoto 

důvodu nejsem schopen úvěr podpořit. Ze strany vedení města i úřadu slyšíme, že se snad podaří 

vyjednat bezúročný úvěr z ministerstva. To je skvělá zpráva. Pokud bychom jeden z komerčních úvěrů 

nahradily bezúročným ušetříme 40 mil Kč. Nemám argument, proč bych měl dnes souhlasit s 

komerčním úvěrem, který nás bude stát 40 mil Kč v úrocích, když ze strany vedení města slyším, že 

tyhle peníze si můžeme půjčit bezúročně. Považuji to za poškození města. Knihovna i KC je ve městě 

potřeba. My musíme jako zastupitelé hledat cestu, jak realizovat investice a potřeby kultury co 

nejlevněji.  

Starosta připomíná, že úvěry jsme schvalovali, abychom mohli stavbu začít. Peníze začneme čerpat 

mnohem později, než je schvalujeme. Může nastat situace, že peníze letos nebudeme potřebovat. 40 

mil Kč beru jako reálnou částku při současných úrokových sazbách. Za mě pořád je to zatím černý 

scénář. 
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Martin Hrnčárek - my nemůžeme podepsat smlouvou se stavební firmou pokud to nemáme finančně 

kryté vlastními popřípadě externími zdroji. Jestli se externí zdroj vymění z jiný typ úvěru, půjčky nebo 

jiný typ dotace to je tzv. technikálie. 

Starosta má připomínku k tomu, že tohle je komerční úvěr nebo je teď ještě možnost bezúročné 

půjčky. Když se to nazývá bezúročná půjčka, tak to neznamená, že to je bez úroku. Záleží na 

podmínkách. Pokud vyhodnotíme, že je výhodnější než komerční úvěr, tak klidně do takové půjčky 

můžeme jít. Prosí p. Hrnčárka, aby seznámil ZM s parametry. 

Martin Hrnčárek - nemusíme čerpat ani jedenu variantu. 

Jan Kučera se dotazuje kolik je očekávaný celkový náklad na realizace, tak aby byly plně uvedeny do 

provozu. Např. vybavení jako je nábytek, kuchyně atd… Jsou to zásadní informace, které nedostal ani 

FV. Jaká bude finální cena za plnou výstavbu a zprovoznění těchto budov, abychom věděli, kolik nás to 

bude celkově stát. Prosím o konkrétní data. 

Marek Moll vychází ze základního z veřejných zakázek, kde se cena dostala na 322 mil Kč včetně DPH. 

To, co není součástí veřejných zakázek je následující. Jednalo se o audio video techniku ve smyslu 

demontáže stávající technologie kina, což si bude kulturní agentura realizovat sama. Jedná se o 

náklad 170 tis Kč. Dále položka interiérové vybavení – vybavení movité je 3,297 mil Kč. Máme 

vysoutěženo vše, co k provozu KC potřebujeme. Pouze koncové prvky, které se zdály nad rámec 

využitelnosti pro začátek jsme vyjmuli z položkového rozpočtu. Gastro vybavení kuchyně, které by 

nebylo součástí výběrových řízení a nepočítalo se s nimi při realizaci. Bavíme se o dalších navazujících 

položkách, které souvisí se samotnou realizací, tak tam kde předpokládáme výkon technického dozoru 

investora manažera tzv. správce stavby v hodnotě 2,5 mil Kč včetně DPH. Dále bude potřeba zajistit 

autorský dozor, který máme povinnost legislativně zajistit. Tzn.: dozor projektanta a tam by částka 

měla být kolem 2 mil Kč včetně DPH. Koordinátor bezpečnosti na stavbě vychází kolem 500 – 600 tis 

Kč. To je asi vše.  

Starosta – můžeme to takto shrnout i u knihovny? 

Markéta Blinková – technická poznámka – p. Kučerovi se jednalo o věci, které je potřeba dokoupit a 

zajistit k provozu KC. Táže se, zda teleskopické hlediště, které by mělo stát přes 8 mil Kč, zda je 

součástí zakázky. 

Marek Moll – hlediště se opravdu nesoutěžilo, ale v prvním a druhém kole. Ano v posledním kole se 

soutěžilo a hlediště se vysoutěžilo. A vítězná nabídka je zhruba za 6, 821 mil Kč bez DPH. Je součástí 

celkové ceny, kterou jsem tady sděloval.  

Markéta Blinková – chce upřesnit všechny položky, které tady dnes zazněly, až to vše posčítáte. 

PODNĚT! 

Marek Moll – p. Hrnčárek si to u mě vyžádal a myslel jsem, že to bylo všem rozesláno. 

Martin Hrnčárek – je to v důvodové zprávě a v tabulce, která je promítnutá na plátno viz 

videozáznam. 

Místostarostka doplňuje, že část mobilního vybavení již Téčko koupilo. Jsou to židle, na kterých sedíte. 

Bude to upřesněno v tabulce, kterou jste si vyžádali. 

Marek Moll se vyjadřuje k tabulce, která je promítnuta. Nemluvil jsem o rezervě. Měli bychom v rámci 

obou staveb počítat s rezervou pro případ, že by více nákladů vzniklo. 

Jiří Melcher upozorňuje na technický dozor investora. Je to nesmírně důležitá část. Divadelní 

technologie je velmi složitá a speciální, tak jsme už v minulém roce začali jednat ve smyslu, že 

koordinátor všech staveb stavebních části bude jiný než koordinátor divadelních technologii. Tito dva 

lidé musí spolu spolupracovat tak se ukázalo z minulých divadel, že koordinátor pro div. technologii je 

pro nás naprosto nezbytný.  

Jan Kučera upozorňuje na to, že v excelovské tabulce není vše, co tady zaznívá. Není tam vybavení 

nábytkem, kuchyň, divadelní podjevištní technologie. Prosba, zdali bychom mohli vidět celkové 

očekáváné náklady za plnou funkčnost KC. Tabulka je částečná, ale měla by být doplněna o celkové 
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očekáváné náklady za plné funkčnosti KC. Chceme jasný podklad, co je v soutěži a jaká bude výše 

očekávané ceny.  

Místostarostka – divadelní technologie tam jsou započteny v celkové ceně. Máme to rozepsat 

položkově? 

Jan Kučera by byl rád, abychom dostali jasný podklad, co máme a co nám tam chybí.  

Marek Moll to uzavírá, že co se týče divadelních technologií, tak je tam vše, co pro provoz KC 

potřebujeme. Pro provoz, tak jak my si jej představujeme bohatě stačí 3 tahy. Příprava pro tah 4-7 

tam je. Kdykoliv bude možné to dodatečně pořídit. Tabulka je kompletní až na položku gastro 

vybavení. 

Starosta doplňuje, vybavení kuchyně je předčasné teď řešit. Domnívá se, že teď nevíme, jaký provoz 

tam bude. Zdali tam bude plnohodnotný restaurační provoz nebo to bude jen kavárna. Toto vybavení 

si klidně může přinést nájemce. KC se dá klidně otevřít s cateringovou společností a může to tak 

nějakou dobu fungovat.  

Místostarostka komentuje proces. My jsme na div. technologie sehnali externího odborníka, který si 

projel dramaturgy, které má připravené Téčko pro nejbližší roky. Navrhl, které věci nevyužijeme, které 

by nám tam visely zbytečně. Týká se to opravdu koncových částek. Bylo to škrtáno z položkových 

částek nebylo zasahováno do projektu. 

Jiří Melcher – bylo jasně řečeno co tam má být co tam nemá být. Divadlo je jedno z nejdražších 

položek divadelní technologie to zvedání. 

Občanka (nepředstavila se) – ptá se za kolik peněz je vysoutěžena ekologická demolice kina, které je 

celé z azbestu. 

Marek Moll – demolici kina jsme soutěžili samostatně. Předpokládaná hodnota je 2,5 mil Kč bez DPH. 

Vítězná cena je 1,148 mil Kč. Demolice kina nás bude stát 1, 150mil Kč bez daně. Nevím o tom, že by 

celé kino bylo postaveno z azbestu. Je to klasická zděná stavba. 

Radim Holiš prosí p. Laktiše, aby informoval občany, co je naším cílem dál. Pokud se dnes odhlasuje 

KC do výstavby, tak tímto to nekončí. Měl by tady být společný cíl. 

Michal Laktiš – prezentace tabulek knihovny a KC. První tabulka je knihovna. Druhá tabulka je KC. Viz 

videozáznam 2:30:37. Výška dotace je 100 %. Pleteme hrušky s jablky. Jsou to 2 akce a 2 stavby. 

Celkový náklad stavby musíte rozdělit na uznatelné a neuznatelné náklady. Vysvětluje pojmy 

uznatelné a neuznatelné náklady. Pokud použijeme naše našetřené zdroje nemusíme požadovat 

peníze od banky, jak říkal p. Hrnčárek. Podmínkou je, že musíme skončit na konci roku 2023. Do 

tohoto data 31.12.2023 musíme stavbu začít realizovat. Nebyli bychom rádi, abychom o vysoutěžené 

firmy přišli. 

Radim Holiš – my jsme od posledního prosincového zastupitelstva měli několik schůzek, abychom 

sehnali další peníze. Paní ministryně p. Hubáčková má zájem, aby tyto stavby v pasivu byly 

uskutečněny. Hodně nám pomáhá energetická agentura. Nemáme to černé na bílém, ale šance je 

velká a peníze tam jsou. Nedovede si představit, že by pro to dnes nehlasoval. Jakékoliv další oddálení 

bude město stát další peníze. Realizace má být do konce roku 2023 to je 16 měsíců, tak pokud to 

chceme, tak to musíme dnes potvrdit. Cesta je nejprve uzavřít a nachystat celý finanční obnos a 

teoretické úvěry. V letošním roce bude vyčerpána maximálně částka do 200mil Kč za obě stavby a 

maximálně využijeme naše zdroje. My máme plán úvěru a v letošním roce bude využit maximálně 

jeden úvěr. Je to průběžné čerpání a uznatelné náklady se nám vracejí. Víme, co děláme a věříme si. 

My máme plán již u prvního úvěru, který je 120 mil Kč. Jsem pro, abychom lidi informovali správně a 

pořádně. Dnes jsme představili nejhorší scénář financování komerčního úvěru, který tu možná dnes 

schválíme. Ve chvíli, kdy jsme řekli, že do stavby jdeme, tak v prvním půlroce máme 2 možnosti, jak to 

předotovat. Cíl u KC je změnit dotační titul a vylepšit jej z 50 nahoru, abychom mohli říct partnerům ve 

světě my děláme my o tom nemluvíme. Pokud předotování nevyjde dle představ, tak máme záchytný 

bod č. 3 půjčku od SFŽP. A když ani třetí pokus nevyjde, tak pak je tady varianta poslední, a to je 

případný prodej majetku města, které město tolik nepotřebuje a negeneruje městu takový příjem. 
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Žádá všechny zastupitele, aby to ještě zvážili. Jakákoliv oddálení bude stát město další nemalé peníze. 

A co se týče příjmu, tak za mě, pokud jde inflace nahoru, tak o tu inflaci jdou i příjmy města nahoru. Já 

udělám vše proto, abych tady ty peníze do Rožnova dostal. A největší riziko jsme my a velmi 

hyperaktivní zastupitelé, kteří porušují naše dohody. 

Jan Kučera – technická poznámka. Proč tyto podklady nebyly dříve prezentovány zastupitelům nebo 

proč nebyly prezentovány dopředu? O číslech se dozvídáme až na místě. Člověk se na to nemůže 

připravit a prostudovat si je dopředu. Je to dost nekomfortní pro nás. 

Michal Laktiš – uznává chybu. Řešilo se to do poslední chvíle. Některé věci se prezentují brzo a potom 

nevypadáme dobře před řídícím orgánem. Beru to na sebe. Tabulku jsem dodělal dnes, aby byla 

přehledná. Náš společný zájem je to dotáhnout do konce. Není jednoduché dostat lidi na jednotlivé 

schůzky. Jelikož se chceme někam dostat, tak to není jednoduché.  

Občan p. Ačaj - připomíná zastupitelům, že zastupují občany tohoto města. Nikdo se občanů neptal, 

zda chceme tento projekt podpořit. Podle občanů je to megalomanský projekt. Vy se mezi sebou jen 

hádáte a nezastupujete občany. Jsem občanem Rožnova 60 let. 

Lenka Střálková – Začíná větou, kde je vůle tam je cesta. Pro stavbu KC jsme udělali v posledních 

měsících hodně. Máme plán na profinancování obou staveb. Tyto informace o financích jsou pro mě 

dostačující, abych pro to dnes zvedla ruku. Dnes schvalovaný úvěr znamená, že stavbu můžeme 

spustit. Díky pasivnímu standartu obou budov můžeme získat dotace ze SFŽP. Jsme připraveni stavět a 

bylo by nerozumné dotační prostředky začít čerpat. Máme termín dočerpání dotaci 31. 12. 2023, 

takže nemáme moc času. Odložení projektu přinese navýšení ceny díky inflaci a způsobí mnoho další 

práce dalším úředníkům. Přepracování projektů je nejhorší cesta. Dostaneme se k řešení pro Rožnov 

nevyhovující. Projekt je univerzální, chytrý a splňuje všechna kritéria, která jsme si stanovili. Nechci 

promrhat příležitost nemít KC v Rožnově, a proto dnes KC podpořím. 

Občan pan Jiroušek – oba projekty nám jako občanům nesedí. Mají vlastnosti, které mi nedávají 

logiku. Kdyby se něco mělo měnit v projektech, tak ví že by to byla cesta zpět. KC je projekt na 

spadnutí. Aby se mohlo ušetřit, tak navrhuje prvně postavit KC a s knihovnou počkat. Řešení na poštu 

přestěhujete úředníky z Letenské a z Letenské přestavíte knihovnu. Zvažte to prosím ještě jednou. 

Jaromír Koryčanský oslovil paní ministryní životního prostředí, aby mě ověřila, co je možné. Čte email 

z dnešního dne viz videozáznam. Píše se tam, že město RpR má schválenou dotaci ve výši 50 mil Kč na 

novostavbu KC v pasivním standardu. Aktuální výše dotace je maximální a město nemůže dostat výše. 

Může zvažovat podání nové žádosti s možná výhodnějšími podmínkami. Termín vyhlašování výzev 

není možné stanovit. Minulý týden p. Koryčanský volal p. Laktišovi a zjistil, že je možné získat dotace 

bezúročné. Je to lepší než komerční úvěr. Nemůžeme si říkat, jaké budou dotace a nemáme žádnou 

jistotu. Všichni hledáme cestu. Je lepší se rozloučit s 20 mil Kč než zadlužit město. Na předchozím 

zastupitelstvu bylo řečeno 30 mil Kč. Dneska už je to 40 mil Kč. Můžeme udělat za tyto peníze 2 ulice 

Vítěžné a 2 úseky chodníku do Tylovic. Víc pro město neuděláme. Musíme se uskromňovat, jak v 

rodinných rozpočet, tak ve městech.  

Petr Jelínek je pro kulturní dům. Čím více se o KC člověk dozví, tak tím více zjistí, jak je projekt 

zpracovaný. Je škoda, že Rožnov nemá KC. Je špatně, že jsme před rokem neměli odvahu s tím 

souhlasit. Je důležité abychom kulturák měli. Nevím, zda jsem v tuto chvíli tak odvážný abych 

souhlasil s oběma stavbami. Knihovna byla prvně koncipována jako přístavba knihovny. Kdybych dnes 

měl hlasovat pro KC, tak pokud by se opravdu odložila přístavba knihovny, tak podpořím KC. Pokud by 

se odložila přístavba knihovny, kterou považuji za důležitou, tak knihovna bude pořád fungovat. Co je 

dobře a co není to ukáže historie. Poukazuje na Jurkovičova rozhlednu, tehdy jsme měli námitky k 

procesu a k provedení stavby. Kdo dnes ví, že jsme měli rozpory na zastupitelstvu, jak to stavět. 

Výsledek je jiný než přípravy. Jsou důležité informace, které zaznívají pouze zde. Jednáme o velkých 

penězích a rozhodovat se na místě není komfortní. Nejsem z těch, kteří by chtěli opravovat kino. Kino 

je neopravitelné. Budovu spoláku jsme měli kupovat, ale všichni vidíte, jak tady sedíme v bundách a je 

to proto, že tato budova není schopna splnit moderní požadavky. 
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Markéta Blinková – za Jurkovičovu rozhlednu padala trestní oznámení. Jako zastupitelka si uvědomuji 
tyto rizika. Začínali jsme na 110 mil Kč a končíme na 440 mil Kč. Nárust stavebních prací a materiálu 
je velký. Obě akce jsou plnoprávně zařazené, protože jsou nutné a potřebné. Dávali jme je tam v jiné 
době a za jiných podmínek. Zaskočilo mě když p. Koryčanský prezentoval email, který přišel z MŽP. Z 
této současné výzvy, kde máme alokovaných 50 mil Kč dotace můžeme žádat až 80 mil Kč. To dle 
emailu není možné. Je tady plno neznámých. V dnešní tiskové zprávě na webu města zaznělo o 15 mil 
dotaci z kraje. Před chvíli jsme řešili, co KC chybí. Mluvili jsme o gastro zařízení a padl návrh, že by 
gastro zařízení by se vůbec nemuselo pořizovat, protože by se to pronajalo komerčnímu subjektu. 
Každá dotace, která přijde díky komerčnímu využití bude krácena. Pokud bude prostor využíván 
komerčně, tak ji zajímá, zda bude dotace krácena. Jak se změnila zakázka mezi třetím a druhým 
výběrovým řízením? Reaguje na písemnou zprávu zadavatele. Zadavatel nerozdělil předmět veřejné 
zakázky na části, neboť se jedná o složité a svým způsobem jedinečné stavební dílo (dřevostavba, 
pasivní dům) tvořící jeden funkční, technický a ekonomický celek, přičemž pro jeho řádné a včasné 
provedení a provoz je nezbytná náročná odborná koordinace různých, vysoce specializovaných profesí 
prováděných v návaznostech, popř. souběhu. Právě z důvodu koordinačního rizika, které na sebe 
zadavatel nemůže na takto složité stavbě převzít, se zadavatel rozhodl pro zadání veřejné zakázky 
jako tzv. generální dodávku, aby pak byla zakázka ve třetím VŘ rozdělena? Změnila se zakázka mezi 2 
a 3. VŘ podstatným způsobem nebo jde o uvádění v omyl a zatajování podstatných skutečností? 

 

V písemné zprávě zadavatele je něco jiného. V dnešní době je iracionální brát si za takových podmínek 

úvěr. Jen blázen si teď v této době bude brát úvěr. Byla bych ráda, kdyby, jste řekli, že tento úvěr 

nebudeme čerpat. Jsem ráda, že se snažíme najít společnou cestu, ale poslouchám občany. Kulturní 

centrum a knihovnu jsem vždy podporovala, ale bohužel ne za takových podmínek.  

Starosta komentuje email nemůže nic říct, než že jsme jednali s náměstkem s panem Křížem byli u 

toho p. Laktiš, p. Mácha a pan Holiš. Informace, které jsme Vám předali jsou pravdivé. Jednání 

vyvolala p. Knotková. Ona ví, koho se na ministerstvu má ptát. Žádá p. Máchu, aby k tomu podal 

informace.  

Radúz Mácha byl přítomen jednání s náměstkem p. Křížem. Petr Valdman je ředitel SFŽP. My jsme 

jednali s jeho přímým podřízeným což je p. Polách ředitel odboru velkých projektů a má za úkol, aby 

připravil podmínky a tituly nových výzev z nového plánovacího období. U obou věcí jsem byl přítomen. 

Michal Laktiš doplňuje p. Máchu. Mluvil jsem o mimořádné výzvě, a to znamená nové číslo dotace a 

nové podmínky. Nebo staré číslo a staré podmínky programového období. Pokud to nevyužijeme, tak 

peníze propadnou do státní kasy. Připravili se projekty tak, aby byly jasně dané podmínky a aby byly 

splnitelné pro žadatele. Vím, že zastupitelstvo nerozhodlo, tak nemůže rozhodnou RM a dál nemůžu 

rozhodnout já. Požádali jsme a máme termín konec února 2022. Jednali jsme s panem a Křížem s 

panem Bohdanem Polákem, paní Knotkovou, panem hejtmanem Holišem, panem Máchou, panem 

Pavlicou a já. Minulý týden v pátek tam byli zástupci ministerstva průmyslu a obchodu a ti tlačili na 

to, aby se tyto věci posunuli dopředu.  

Starosta komentuje připomínku k úrokové sazbě, ale čeká až bude přítomna p. Blinková. 

Občan pan Měrka zastupuje spolek průmyslový areál Rožnov. Jsem členem strategického výboru 

města Rožnov. Je toho názoru, že KC potřeba je a je zařazeno ve strategickém plánu a všichni jej 

potřebují. Reaguje na vystoupení pana Jana Kučery. Zastupitelstvo KC projednává dnes. Spolek 

průmyslový areál, kde firmy KC podporují, ale s tím, že nejsou schopny posoudit optimální způsob 

financování. Když jsem dnes tady přišel, tak jsem neměl úplné informace, ale po tom, co jsem slyšel 

informace od pana Hrnčárka a pana Laktiše, tak si myslím, že se jim podařilo vyjednat naprosto dobré 

podmínky financování. U dotačních titulů existuje jistá nejistota. Ale ti, kteří se zabývají dotačními 

tituly, tak ví, že to tak je. Pokud chceme něco realizovat, tak bez jisté míry rizika to bohužel nejde. To, 

co jsem tady dnes slyšel, tak to mě dostatečně přesvědčilo a žádný problém v tom nevidím. Obava, že 

financování obou těchto projektů by mohlo způsobit kolaps financování ostatních potřeb občanů ve 

městě, tak ani dnes jsem tady nezaslechl žádné riziko, které by existovalo. Město by udělalo hrubou 
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chybu, kdyby tyto projekty nespustilo. Pevně věřím, že po zvážení všech informací se rozhodnete pro 

tyto projekty.  

Starosta vysvětluje úrok. Bavíme se o vysokém úroku oproti tomu, na co jsme tady byli zvyklí. Je to 

zhruba 4,4 %. Byli jsme zvyklí na úrokové sazby kolem 0 % nebo 1 %. Oproti tomu se nám to může 

zdát velké. 1 % úrok byl v době kdy inflace byla 2 %. Teď jsme na inflaci 6 – 7 %. Vysvětluje vtah 

inflace a úrokové sazby.  

Martin Drápal se táže, kde město bude šetřit? Viděli jsme to na minulém ZM, kde jsme schvalovali 

rozpočet. Město bude šetřit na projektech, které bude financovat pro soukromé investory. Územní 

studie, kdy dá 0,75 mil Kč, za to, že soukromý investor bude někde stavět. Město bude šetřit na 

platech úředníků i přes to, že to nařizuje vláda. Můžeme získat až 100 mil Kč možná i více. Já si 

myslím, že můžeme získat i klidně více, když budeme chtít. Paní Knotková se ozývá pravidelně v 

období hlasování. Tentokrát došlo opět k navýšení možné dotace. Opět byl slíben termín, že to bude 

za několik měsíců, nejpozději do půl roku. Stejně tak, jako v minulém roce. Nejpozději na podzim bude 

vypsána výzva. Můžete získat až 80 nebo 90 mil Kč na stavbu KC. Je potřeba to co nejrychleji vypsat. 

Částky i termíny slýchám opakovaně a nemyslím si, že bychom měli k těmto slibům přistupovat na 

lehkou váhu. Tímhle přístupem mě to překvapuje, že s tímto přístupem přistupuje MěÚ. Na KC 

pracovala široká koalice všech zastoupených subjektů v zastupitelstvu, kdy se shodli na konfiguraci 

KC. Výbava byla schválena nejen zastupiteli, ale i kulturní agenturou. Najednou se začalo škrtat ve 

druhé soutěži a ve třetí soutěži se škrtalo ještě více. Uděláme holobyt, abychom to mohli dostavět. 

Ceny stavebních materiálu podle stránek české komory architektů a inženýrů mají na webu indexy, 

které ukazují trendy ve stoupání cen stavebních materiálu do 9/2021. Tyto ceny rapidně klesají. My 

jsme soutěžili v nejhorší možné době. Překvapuje mě, že máme vyčísleni KC, ale teď se dozvídáme, jak 

to bude s kuchyní a dalšími věcmi. Jak můžeme mít vyčíslení, když nevíme, jak KC bude fungovat? 

Dostali jsme od p. Sobotky vizi, jak by mělo KC fungovat včetně nákladů a návratnosti peněz. Dnes 

jsme se dozvěděli, že nevíme, jestli kuchyň bude provozována námi nebo to bude nějak jinak. Opět 

pracujeme s neúplnými informacemi. Bavíme se o tom, že peníze, které tady použijeme nám budou 

chybět na drobné investice jakou jsou např. chodníky, bezpečnost apod… 

Michal Laktiš reaguje. Nechce, aby se tady házela tzv. špína na paní Knotkovou. Kolegové, kteří jsou 

se mnou a v nějakém užším pracovním týmu, tak mi dají za pravdu, že jsou věci, které dělá nad 

standart. Klidně tabulku pošle p. Drápalovi k nahlédnutí. Zastávám se p. Knotkové z pracovní pozice. 

Možná to budí špatný dojem, ale je to odborník a nedělá to jen pro Rožnov, ale pro celý Zlínský kraj. 

Projekty, které připravujeme jsou ve prospěch občanů. Ne vše jde tak, jak bychom si to přáli. Ale 

bohužel, to tak někdy je. Vždy v životě stojíme před nějakým rozhodnutím a vždy to je buď ano nebo 

ne. 

Martin Drápal upozorňuje, že se nechtěl dotknout paní Knotkové. Paní Knotková ví co dělá a je to 

člověk na svém místě. Nicméně tím, že vždy přijde s nějakým slibem, tak vždy je to o tom, že je to slib 

s termínem a termín se vždy posunul a nebyl dodržen. K materiálům, které máme v tuto chvíli jsem 

velice zdrženlivý a nevěřím termínům ani částkám.  

Jakub Sobotka reaguje na to, že nejsou známy informace o tom, jak KC bude fungovat. Byl zpracován 

provozně ekonomický model, který má 43 stran, kde jsou detailně zpracované informace, jak bude KC 

fungovat. Na základě nových informací a nových čísel M. Beníček zpracoval tabulku, kde aktualizoval 

nejdůležitější strany a předal to FV. Všechny informace k fungování KC jsou všem k dispozici. 

Občan pan Beneš z rožnovských pivních lázní – v roce 2014 byla nová rada a byl jsem pozván do 

cestovní komise a v té době začaly komise, analýzy, studie apod… Říkám si i dnes to je od té odvaze a 

převzetí odpovědnosti. V komisích již nejsem, protože aby rada a město se rozvinulo v rychlém sledu, 

ale kola města jdou pomaleji, než bych si přál. Jsem podporovatel města. Vysvětluje, jak se vracejí 

ceny stavebních materiálu do původních cen. Stavební práce - Ukrajinci, Srbové to je dnes úplně 

normální věc, že tito lidé jsou stavebními firmami žádaní. Pokud bych se měl rozhodovat, jako vy, tak 
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Vám přeji hodně odvahy a zodpovědnosti. Je vás 21 a tuto práci jste si vybrali. Zastupujete16 tis 

Rožnováků, tak převezměte prosím tuto odpovědnost. 

-----Přestávka----- 

Jan Kučera děkuje p. Koryčanskému za jiný zdroj informací o chystaných dotacích na pasivy. Tím chtěl 

říct, že určitě si nemůžeme vyčítat, že si ověřujeme informace ze svých zdrojů. Mám zkušenost, že 

jsme po druhé soutěží byli informování, že do měsíce nebo do dvou bude vyhlášená výzva, kde 

získáme výrazně více dotačních titulů a že do toho máme jít a risknout to. O tomto titulu jsem neslyšel 

a nic se nenachystalo. Jsme již opatrní, protože se nejedná o naše peníze, ale o peníze Rožnováků. 

Děkuje za vystoupení p. občana Ačaje. S Rožnováky návrh financování a řešení dvou staveb nebyl 

projednán. Postup schvalování má v sobě chyby. FV tohle řešení nepodpořil. Informace o možných 

dotacích se dozvídáme v půlce diskuze v době, kdy se přihlásí Radim Holiš.  

Občan pan Měrka – technický poznámka - p. Ačaj mluvil o tom, že záměr nebyl projednán s občany 

Petr Kopecký je rád za klidný průběh diskuze. Na toto téma jsme se scházeli v posledních měsících 

desítky hodin. Podporujeme své stanovisko, které už máme připravené. Pro mě je dost důležitý názor 

2 zaměstnanců úřadů, kteří jsou apolitičtí tím myslím p. Hrnčárka a p. Laktiše. S některými obavami 

souhlasím. Přikláním se k tomu, abychom dnes podpořili realizaci KC. Odložení vidím jako 

problematické. Myslím si, že bude problém v dodržení harmonogramu a dedline, který máme. Mám 

obavu, že by některé firmy, které jsme vysoutěžili z toho vycouvali. Tu hlavní stavbu vyhrála firma, na 

kterou jsou velmi dobré reference. Už jsme to soutěžili třikrát. Nemyslím si, že by to od nás bylo 

nezodpovědné, protože jsme na to 6 let šetřili a našetřili přes 100 mil Kč. Ano prohloubíme dluh 

města, ale zároveň splatíme dlouhodobý dluh, který město vůči kultuře má dlouho. 

Místostarostka – všichni co tady sedíme máme za sebou mnoho hodin konzultací. Nicméně se 

domnívám, že je potřeba se rozhodnou a nepřešlapovat na místě. Jsme dnes rozhodnuti dokončit cíl 

strategického plánu, který měl již v roce 2020 končit. Myslím si, že tyto 2 volební období ze mě 

neudělaly optimistu a nás všechny mnohé naučily. Kromě konzultací mimo úřad jsem hodně 

konzultovala s p. Laktišem a p. Hrnčárkem zda tato stavba má smysl. Pro mě je důležité, že podpora 

klíčových úředníků je. Zodpovědnost bereme na sebe. Nikomu nebudu zazlívat, že dnes nebude 

schopen projekt podpořit. I se všemi rizik, které jsem tady dnes slyšela jsem rozhodnutá tento projekt 

podpořit.  

Radim Holiš měl tu čest vést kandidátku hnutí ANO 2 x v komunálních volbách a 2 x KC bylo hlavní 

téma co jsme lidem nabízeli. Jsem přesvědčen, že občany dnes nepodvádím a že se všemi 

informacemi, které mám pro město dnes dělám zásadní a správné rozhodnutí. Jestliže dnes řešíme 

cenu, tak jsme všem zastupitelům a občanům ukázali reálnou cestu. Dnes schvalujeme úvěr a jeho 

dopad na celé hospodaření a financování budoucího zatížení města. Dnes jsme také ukázali z 

včerejších nejnovějších informací, že je možné jíti do lepších čísel. My jsme vycházeli z reálných čísel. 

Ne jenom v Rožnově, ale i v celém Zlínském kraji budeme mít stavbu, kde se všichni budeme potkávat. 

Za celé hnutí ANO v Rožnově jsme to schopni dnes podpořit. Budeme hledat to co je pro město 

nejlepší, a to jsou finanční zdroje. Sám nabízím pomoc. Budu rád, když město bude na každém ZM 

podávat informace co je v této věci nového, tak by zastupitelé měli informace, jak stavba probíhá. 

Jsem přesvědčen, že Rožnov tuto stavbu potřebuje.  

Starosta – budeme zastupitele podrobně o stavu stavby na každém ZM informovat - ÚKOL! 

Jaromír Koryčanský – KC se začínalo stavět za 121 mil Kč. Prvně bychom se měli dohodnout, co 

budeme prodávat a pak začít stavět KC. Městské lesy nám vydělaly 70 mil Kč za poslední léta, to je 

příjem do městské kasy. Poliklinika a Městské byty nám také dělají zisk. Všichni jsme viděli, kolik 

přeplatíme. Každé procentuální navýšení úrokové sazby, která běží nahoru pro nás dělá min 10 mil Kč 

na úrocích navíc. Strategický plán je asi úplně na nic. Tolik milionů nás stál a tolik úsilí. Co uděláte s 

bývalými projekty? Bohužel neuskutečníme ani revitalizaci sídliště Koryčanské paseky, které bude stát 

100 mil Kč. Víte sami, kolik stojí parkovací místo v parkovacím domě. Můžeme na to dostat dotaci, ale 



  20/27 

potřebujeme na to vlastní prostředky. Už máme podepsanou smlouvu s dodavatel na stavbu 

knihovny? A proč nemáme? Protože vy se jeden druhého držíte pod krkem.  

Starosta – smlouva na knihovnu podepsána není. První termín bylo včera, protože uběhla námitková 

lhůta. Prostě nešlo to podepsat dříve. Ke strategickému plánu – máme jej nastaven, ale v předchozím 

byly tady ty 2 stavby. Prodej majetku – to bylo myšleno tak, že seznam možného majetku byl 

diskutován. Je to pracovní seznam, který padl v rámci koalice. U všech těchto majetků, jsme se bavili, 

že pokud by se prodaly, tak by se prodaly strategickým partnerům. Na tomto seznamu byla také 

Poliklinika pouze v případě, že by o to projevili zájem doktoři. Městské lesy byly také na konci 

seznamu. Prodej bytů – ekonomický silné rodiny a není to férové vůči ostatním občanům. Budova 

1000 prodej v monetě, kdyby to mělo smysl pro někoho z průmyslového areálu. 

Radim Holiš technická poznámka. Vzhledem k tomu, jak se témata stále opakují, tak navrhuje ukončit 

diskuzi a hlasovat po p. Máchovi. 

Starosta souhlasí ano po šestém současně přihlášeném p. Máchovi ukončíme diskuzi a budeme 

hlasovat. 

-----Hlasování-----  

Usnesení bylo přijato. 

Markéta Blinková je ráda, když promluví p. Kopecký. Jeho výstupy bývají objektivní. Na minulém ZM 

řada opozičních zastupitelů změnila názor a vnímala velmi potřebnou investici KC. Řada z nás byla 

připravena pro to ruku zvednout. Překvapilo nás a zaskočilo silové hlasování které bylo ke knihovně. 

My jsme nechtěli knihovnu zastavit, jen odložit. Projekt knihovny jsem obhajovala. Knihovna v 

současných podmínkách může ještě rok fungovat, než budeme mít všechny podklady pro financování 

obou akcí na stole. Knihovna byla prohlasována dvanácti hlasy. Nehrajeme si na opozici, aby se 

zpopularizovala. Za sebe jsem byla ochotná ruku zvednou za KC i přes to všechno, že se město zadluží. 

Upozorňovala jsem na souběh obou velkých investic. Soutěžili jsme v nevýhodné době pro tak velké 

investice. Byla by možná cena ještě dražší, když bylo zmíněno, že ceny budou padat, tak to není 

argument. Knihovna klidně rok mohla počkat.  

Občan pan Dorotík – Po mém vystoupení se do mě pustili mí známí, že snad KC v Rožnově nechci. Není 

to pravda, já KC chci všemi desíti, jen mám strach, že způsob a cesta, kterou tady vidím, tak vede k 

tomu, že skutečně nakonec KC po třetí nebude. Opozice se domáhá čísel ohledně financování a 

problém je na stole už po několikáté, ale pořád se dohazují čísla jak u pokerového stolu. Omlouvám se 

projektovým manažerům, ale takovým způsobem se projekty neřídí. Soukromý investor by vás s 

takovým přístupem vypráskal. Informace o dispozičním řešení nejsou zřejmé a pan Sobotka nemá 

pravdu. Já jsme před časem připomínkoval, že takové zařízení jako je gastro zařízení je důležité. Pokud 

si tam návštěvník nebude moci dát večeři, tak takové zařízení je nanic.  

Martin Drápal navazuje na Petra Kopeckého. Myšlenka byla postavena na tom, až budeme mít dotaci 

a budeme vědět, že se můžeme na dotační titul přihlásit tak můžeme přihlásit, tak teprve pojďme do 

toho. Říkáte, že to může být až 75 mil Kč více což by nám pokrylo ztrátu, kterou máme. Ceny staveních 

materiálů šly dolů, což se neslučuje s tím, co říkal pan Holiš. Tabulky tomu nasvědčují. Peníze, které na 

to vynaložíme jsou to prakticky stamiliony, které do toho dáme, tak nám budou chybět na plnění bodů 

v rámci strategického plánu – bezpečnost, doprava apod… Bavili jsme se o revitalizaci sídlišť jsou to 

stamiliony. V rozpočtu na to mít nebudeme. Dostaneme možnost vzít si úvěr, pokud budeme zadlužení 

400 mil Kč? Myslím si v tomto momentu nám banky dveře zavřou. Pokud nevybudujeme chodníky do 

lokalit, kde lidé mohou stavět, pokud nezajistíme bezpečnost lidem a pokud prostředí na sídlištích 

nebude kulturní a lidé nebudou mít kde parkovat, tak ten kulturák je tady nepřitáhne.  

Alois Vychodil začíná historii. Bývalý starosta se nechával slyšel, že do přípravy projektu KC je 

prostřednictvím výrobního výboru zapojena jeho pozice. Bohužel v období největších změn projektu 

výrobní výbor nebyl svolán. Poslední jednání výrobního výboru se uskutečnilo v listopadu 2019. Na 

podzim letošního roku budou volby do ZM. Současné vedení města zanechá dluh pro příští ZM na 4 

roky ve výši 110 mil Kč na splácení 2 kulturních staveb. Kromě tohoto dluhu zůstane značný dluh 
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infrastruktuře města. Slibovaná revitalizace sídliště Koryčanské paseky 100 mil Kč, revitalizace 

náměstí Míru, revitalizace náměstí 1. Máje. Připravovaná stavba vodovod Horní paseky, poslední 

etapa chodníku Tylovice, sportovní hala a další. Velké nároky na financování všeobecně 

predikovaného nákladu na energie příspěvkových organizací MŠ a ZŠ bude třeba hradit. Toto jsou 

důvody, proč nemůžu zvednout ruku. Byl bych rád, kdyby bylo KC postaveno. Pokud by se stavba 

knihovny odložila, tak ruku pro stavbu KC zvednu. Ale z důvodu navýšení dluhu města ruku bohužel 

zvednout nemohu. 

Občanka p. Vičarová prosí, aby se nešířila mezi lidi panika, že na něco v Rožnově nebudou peníze. 

Informace od p. Laktiše, kterou možná všichni neslyšeli. Je detline a je to za 15 měsíců. Je nejvyšší čas 

se stavbami začít. Pokud nezvedneme peníze ze země, tak přijdou jiní a zvednou je. 

Jan Kučera – já mám naději, že se budeme slyšet, že velká část lidí si přeje KC. Jsme tady rozděleni na 

několik části z různými názory. Pokud to bude dnes prohlasováno, tak to bude prohlasována ta 

nejhorší soutěž. Máme spustit soutěž o 48 mil Kč dražší, než byla vysoutěžena před tím. Soutěž je 

rozsekaná na 6 částí a převzali jsme riziko více prací, zpoždění a vad, které můžou při působené šesti 

dodavatelů vzniknout. Řada stavařů a ekonomů se shoduje, že ceny stavebních materiálu klesají. 

Můžeme vysoutěžit znovu mnohem lépe. Dostali jsme informaci, že je nepravděpodobné, že ze 

stávající výzvy dostaneme více. Pokud chceme jít do nové výzvy, tak ta bude mít termíny úplně jiné, 

takže v časovém presu nejsme. Ideální by bylo dát peníze prvně na stůl a poté spustit realizaci. 

Vypadá to, že jedenácti hlasy projde řešení, které ovlivní město na další dvě desetiletí. Zaznělo tady 

jméno paní Knotkové. Za mě si jí moc vážím. Do Zlínského kraje dostala nemalé peníze na nemalé 

projekty. Moc ji děkuji, že nám pomáhá s KC. Děkuji kolegům z úřadu, kteří za svou věc bojují. To že 

máme jiný názor na věc, jak to správně zrealizovat není nic proti jejich práci, které si nesmírně vážím. 

Zdeněk Němeček – Zimní stadion splácíme doposud. To je věc, která mě limituje v rozhodování. My 

jsme byli domluveni to podpořit, ale bohužel účastníci jednání ví, jak se to semlelo. Informace můžou 

hýbat i hlasováním. Bohužel informace přišly pozdě nebo vůbec. Emaily i sms máme a pokud bych 

informace dostal i dnes ráno, tak jsme byli schopni se domluvit. Dostali jste nás do špatné situace. My 

chceme KC i knihovnu, ale za udržitelných podmínek. Zaznělo, že mezi lidmi se diskutovali, které měli 

jít k prodeji. Při tom setkání, o kterých mluvil, tak jsme byli ti, kteří jsme se na to jako první zeptali. 

Informaci o prodeji polikliniky jsem dostal až od doktorů. My jsme navrhovali, zda by byla stavba 

knihovny odsunuta do okamžiku vypsání nových dotací a ani jsem netušili, že se již o dotacích jednalo. 

Hledali jsme řešení, které by z našeho pohledu bylo rozumnější a možná ufinacovatelnější. Bohužel 

nedostáváme informace a díky tomu tady ta diskuze vůbec nemusela být.  

Radúz Mácha – dejme na stůl základní fakta. Potřebujeme financovat 2 investiční akce jejich rozsah je 

410 mil Kč. Máme k tomu následující možnosti financování. 1) úspory, které jsme si vytvořili v rozsahu 

120 mil Kč. 2) máme schválený dlouhodobý investiční úvěr ve výši 127 mil Kč, který jsme si schválili už 

12/2019. 3) schválené dotace ve výši 80 tis Kč. Při součtu nám do 410 tis Kč nám chybí 80 mil Kč. Jaké 

máme možnosti, abychom se k nim dostali? Máme nové dotační období a příležitosti a nové možnosti 

finančních podpor. My potřebujeme krátkodobý úvěrový rámec na to abychom krátkodobě 

profinancovali zdroje, které dostaneme z dotací. Tak zní rovnice. Je to rozumné řešení, jak 

zafinancovat obě tyto investiční akce.  

 

usnesení č. 6/22/ZM/27/01/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje sloučení rozpravy k bodům 5, 6 a 7 

programu dnešního zasedání 

Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 4 (M. Blinková, M. Drápal, M. Kokinopulos, A. 

Vychodil), Nehlasovalo: 0  

usnesení č. 7/22/ZM/27/01/2022 
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Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje odchýlení od bodu 10 odst. 4 

Jednacího řádu spočívající v udělení slova občanům přihlášeným do rozpravy bezprostředně 

po skončení vystoupení právě hovořícího zastupitele 

Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 4 (M. Blinková, M. Drápal, J. Kučera, Z. Němeček), 

Nehlasovalo: 0  

usnesení č. 8/22/ZM/27/01/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a schvaluje uzavření Dodatku č. 1 

ke Smlouvě o úvěru č. 2019016576 ze dne 19.12.2019, ve znění uvedeném v příloze č. 1 

pojednávaného bodu, mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Československou obchodní 

bankou, a.s., se sídlem Radlická 333/150 Praha 5, IČO 00001350 dle důvodové zprávy a 

předložených příloh, a ukládá starostovi města tento dodatek podepsat. Schválený Dodatek 

č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2019016576 je součástí tohoto usnesení.  

Hlasování: Pro: 11, Proti: 5 (M. Blinková, M. Drápal, J. Koryčanský, J. Kučera, A. Vychodil), 

Zdrželo se: 4 (L. Adámek, P. Jelínek, M. Kokinopulos, Z. Němeček), Nehlasovalo: 0  

usnesení č. 9/22/ZM/27/01/2022 

Protinávrh: Ing. Radim Holiš. Ukončení diskuze k tomuto bodu - po šestém současně 

přihlášeném. 

Hlasování: Pro: 12, Proti: 5 (M. Blinková, M. Drápal, J. Koryčanský, J. Kučera, A. Vychodil), 

Zdrželo se: 3 (L. Adámek, M. Kokinopulos, R. Mácha), Nehlasovalo: 0  

 

 

 6 - Schválení investičního úvěru 170 mil Kč - nový úvěr - předkládají: Ing. Martin 

Hrnčárek, Ing. Jiří Pavlica   

Důvodová zpráva: 

RM dne 21.12.2021 pod číslem usnesení č. 2107/112/RM/22/12/2021 schválila výběrové 

řízení na Investiční úvěrový rámec města RpR. Jedná se o případný třetí úvěr města v 

částce 170 mil Kč, z něhož by měla být financována výstavba kulturního centra. Úvěr 

předpokládá mimořádnou splátku ve výši 80 mil Kč, která by byla realizována z budoucích 

přijatých dotací. (50 + 15 + 15).  

 

Na základě výzvy byly předloženy 3 nabídky, a to od hlavních českých bank. Při posuzování 

nabídek se vychází z komerční odchylky banky (marže) nad stanovenou sazbu 3 M Pribor, 

kterou mají banky stejnou. Tato sazba je vyhlašována každý den a mění se tedy v čase. 

Kromě úrokové odchylky pak mohou mít vliv na posouzení nabídek neúrokové náklady 

(poplatky). Výběrové řízení bylo ukončeno 21.1.2022 v 12:00 a k tomuto datu byly 

předloženy tyto cenové nabídky : 

 

 

 

Banka  Základ  odchylka 

banky  

Neúrokové 

náklady  

Odhad 

celkových 

úroků    
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Česká 

spořitelna, 

a.s.  

3 M 

PRIBOR  

0,08 % 

p.a.  

0,--  45 177 

879,--    

ČSOB, 

a.s.  

3 M 

PRIBOR  

0,52 % 

p.a.  

28.400,--  49 994 

014,--    

Komerční 

banka, 

a.s.  

3 M 

PRIBOR  

0,02 % 

p.a.  

0,--  44 526 

284,--     

 

K datu zpracování materiálu je známá sazba 3M PRIBOR k 20.1.2022 a ta činila 4,24 %. 

Aktuálně se tedy jedná o sazbu 4,24 + 0,02 = 4,26 % p. a. 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že cenově nejvýhodnější nabídka je nabídka Komerční 

Banky, a.s. 

 

Komise pro hodnocení nabídek zasedala 24.1.2022 a vybrala jako vítěze výběrového řízení 

Komerční banku, a.s. 

Úvěrová smlouva má tyto obecné podmínky : 

A) Úvěr nemusí být zcela nebo částečně čerpán, a to bez sankcí 

B) Úvěr lze mimořádně zcela nebo částečně splatit bez sankcí 

C) Úvěr není ničím ručen 

Předpokládáme, že podstatná část tohoto úvěru (z hlediska FO je ideální částka 90 mil Kč) 

bude splacena dříve z mimořádných zdrojů. Těmito zdroji jsou dotace nad rámec již 

potvrzených dotací a případný prodej přebytečného majetku města. 

Bez těchto mimořádných splátek úvěru nelze z dlouhodobého hlediska tento úvěr doporučit. 

Souběžně v případě přijetí tohoto úvěru nelze doporučit čerpání úvěru na koupi budovy 

České pošty 31 mil Kč. V případě schválení tohoto bodu bude bance oznámeno, že tento 

úvěr nebude čerpán. Z rozpočtu 2022 budou vyřazeny rozpočtovým opatřením položky 

vztahující se k budově České pošty, tj. úvěrová splátka, úroky, náklady na opravy apod. Tyto 

výdaje budou přesunuty většinově na úroky ostatních úvěrů vzhledem k zvyšujícím se 

sazbám. 

Nabídkou je banka vázána do 28.2.2022 

Splátkový kalendář : 

ROK CELKEM Z toho vlastní 

zdroje 

Z toho načerpané 

dotace 

2022   Čerpání   

2023   Čerpání   

2024 85 000 5 000 80 000 

2025 5 000 5 000   
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2026 5 000 5 000   

2027 5 000 5 000   

2028 5 000 5 000   

2029 5 000 5 000   

2030 5 000 5 000   

2031 5 000 5 000   

2032 5 000 5 000   

2033 5 000 5 000   

2034 5 000 5 000   

2035 5 000 5 000   

2036 5 000 5 000   

2037 5 000 5 000   

2038 5 000 5 000   

2039 5 000 5 000   

2040 5 000 5 000   

2041 5 000 5 000   

CELKEM 170 000 170 000   

 

Přílohy:  

Příloha č. 1: Sumarizace_budoucich_uveru_2022.xlsx 

Příloha č. 2: Smlouva_o_uveru.pdf 

Příloha č. 3: Uverove_podminky_pro_FOP_a_pravnicke_osoby_UVERPODM_.pdf 

Příloha č. 4: Vseobecne_obchodni_podminky_VOPKB_.pdf 

Příloha č. 5: Pravidla_casoveho_poradi_uhrad_pohledavek_cesky_PRAVIDLA_.pdf 

Příloha č. 6: PV_ke_smlouve_o_uveru.pdf 

Příloha č. 7: 

Zprava_o_posouzeni_a_hodnoceni_nabidek_Investicni_uverovy_ramec_mesta_R._p._R_.p

df 
  

usnesení č. 10/22/ZM/27/01/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a schvaluje uzavření Smlouvy o 

úvěru č. 99032885934, ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu, mezi 

Městem Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00304271 a Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 

1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 na částku 170 000 000 Kč dle 

důvodové zprávy a předložených příloh a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.  
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Hlasování: Pro: 11, Proti: 6 (L. Adámek, M. Blinková, M. Drápal, J. Koryčanský, J. Kučera, 

A. Vychodil), Zdrželo se: 3 (P. Jelínek, M. Kokinopulos, Z. Němeček), Nehlasovalo: 0  

 

 

 

 

 7 - Rozpočtové opatření č. 3 - předkládají: Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Jiří Pavlica   

Důvodová zpráva: 

Na základě předpokládaného schválení úvěru ve výši 170 mil Kč (v okamžiku zpracování 

tohoto materiálu není rozhodnuto) zařazujeme do rozpočtu 2022 tímto rozpočtovým 

opatřením načerpání nového úvěru a realizaci výstavby VKC. 

Předpokládané náklady na stavbu jsou v tomto členění : 

  

322 546 244 Kč - KC (bez vnitřního vybavení mobilním nábytkem) 

2 500 000 Kč - TDI, Koordinátor / manažer stavby¨ 

600 000 Kč - BOZP Koordinátor 

2 000 000 Kč - AD (Autorský dozor) 

500 000 Kč - TDI Divadelní technologie 

328 146 244 Kč - Celkem 

 10 000 000 Kč Rezerva 

Investiční odbor dle harmonogramu výstavby předpokládá, že stavební práce by měly být v 

roce 2022 fakturovány do hodnoty 200 mil Kč, což je cca 2/3 investičních výdajů. K zajištění 

těchto zdrojů je tedy nutné načerpat kulturní rozpočtovou rezervu a zapojit čerpání nového 

úvěru. 

Předkládáme tedy ke schválení ROP 3 zahrnující čerpání úvěru a realizaci výstavby VKC v 

roce 2022. 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1: ROP3_2022_VKC.xls 

  

usnesení č. 11/22/ZM/27/01/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022 v 

rozsahu 45 000 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy. 

Hlasování: Pro: 11, Proti: 4 (M. Blinková, M. Drápal, M. Kokinopulos, J. Kučera), Zdrželo se: 

5 (L. Adámek, P. Jelínek, J. Koryčanský, Z. Němeček, A. Vychodil), Nehlasovalo: 0  

usnesení č. 12/22/ZM/27/01/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje realizaci investice „ Kulturní centrum 

Rožnov pod Radhoštěm a čerpání úvěru ve prospěch této investice. 
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Hlasování: Pro: 11, Proti: 4 (M. Blinková, M. Drápal, J. Koryčanský, A. Vychodil), Zdrželo se: 

5 (L. Adámek, P. Jelínek, M. Kokinopulos, J. Kučera, Z. Němeček), Nehlasovalo: 0  

 

 

 

 

D) RŮZNÉ 

 8 - Informace, podněty - předkládá: Ing. Jiří Pavlica   

 

Důvodová zpráva: 

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

zastupiteli. 

 

 

Diskuze: Starosta reaguje na dotaz p. Dobrozemské ohledně vypínání osvětlení na Uhliskách a jiných 

vytipovaných lokalitách od 24 h do 4 hodiny ranní. Světla se vypínají z důvodu úspory, která je 1,3 mil 

Kč v roce 2022. 

Petr Jelínek se dotazuje, kam mají lidé dávat olej z kuchyní? Připravuje se město připravuje na 

instalaci elektro stanic? A popřípadě kde? 

Michaela Hanzl reaguje na olej a jeho likvidaci. Olej bych doporučovala dovézt do sběrného dvora. 

Martin Beníček - první dobíjecí stanice bude umístěna v březnu u cyklostezky u Gibon parku. Bude 

veřejně přístupná k dobití elektrokola a jiných prostředků. 

Lenka Pavelková – máme uzavřenou smlouvu s tím, že budou v první fázi 2 dobíjecí stanice pro auta 

na parkovišti Pionýrská u spoláku. Pokud kapacity nebude dostačující, tak bude časem rozšířená o 2 

parkovací místa. 

Radim Holiš – děkuje těm kteří podpořili KC. Znovu Vás zvu na novou startovní čáru. Uvidíte, že pro 

Rožnov a Zlínský kraj jsme udělali hodně. 

Martin Drápal – prosí, aby další ZM nemělo tolik chyb jako dnes.  

Starosta si to bere k srdci. 

  

 

Předsedající 

Ing Jiří Pavlica                  ..……………………………………………. 

starosta města  

 

 

 

Věcnou správnost ověřili: 

MVDr. Jana Málcová          ……………………………………………….. 

 

Alois Vychodil                     ………………………………………………. 
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Jednání bylo ukončeno v 19:47 hodin 

Zápis byl vyhotoven 3. února 2022 

 

 

Seznam všech příloh (č. bodu/č. přílohy):  

2/1 - Pozvanka_zasedani_22.pdf  

3/1 - Priloha_c._1_Zadost_o_poskytnuti_navratne_financni_vypomoci.pdf  

3/2 - priloha_c._2_ROP2_2022.xls  

3/3 - OSS_Smlouva_NFV_14_2022_epodpis.pdf  

3/4 - Priloha_k_NFV_Zadost_o_ucelovou_dotaci_z_rozpoctu_kraje_na_2022.pdf  

3/5 - Priloha_c._5_Pripominky_k_puvodni_smlouve.pdf  

3/6 - Pruvodni_dopis_k_zadosti.pdf  

3/7 - Vyjadreni_ZK.pdf  

3/8 - Povereni_2022_zajisteni_dostupnosti.pdf  

3/9 - Cestne_prohlaseni.pdf  

3/10 - p01_zakladni_sit_2022.pdf  
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