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Zápis č. 21/2021, číslo jednací: 
z jednání zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo 

dne 21. 12. 2021 od 14:00 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, doc. PhDr. Daniel Drápala Ph.D., Ing. Radim 
Holiš, Petr Jelínek, 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: Mgr. Miroslav Kokinopulos, MUDr. Zdeněk Němeček 
Pracovníci městského úřadu: Ing. Martin Beníček, Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Lenka Pavelková, Bc. Miroslav 
Kovář, Ing. Michaela Hanzl 
Zapisovatel: Mgr. Petra Graclíková 
Ověřovatelé: Bc. Markéta Blinková, Ing. Radim Holiš 
Návrhová komise: Jiří Martinek, Mgr. Martin Drápal, Ing. Lenka Střálková 
 
Úvodní text: 
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta města (dále jen předsedající) ve 14:00 hod. 
Informoval, že vhledem k omezením souvisejících s onemocněním COVID-19 a konajícího se zasedání prezenční 
formou je nutno, aby se dodržovaly základní hygienická opatření a po celou dobu zasedání byl používán respirátor. 
K dodržování základních hygienických opatření vyzval také přítomné občany. 
Celé jednání zastupitelstva je jako vždy vysíláno živě v rámci kabelových rozvodů společnosti TKR Jašek a TKR 
město, 4M a na webových stránkách společnosti TV Beskyd. 
Program jednání: 
A) Procesní body 
1 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise 
2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města  
B) Odbor finanční 
3 - Projednání a schválení návrhu rozpočtu města na rok 2022 
4 - Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, 
spol. s r.o. pro rok 2022  
5 - Investiční akce Přístavba knihovny  
6 - Investiční akce Kulturní centrum  
C) Odbor kanceláře starosty 
7 - Změna určení funkce starosty 
D) Různé 
8 - Informace, podněty 
 
A) Procesní body 

1 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise 
- předkládá: Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva:  
Předmětem tohoto podání je jmenování zapisovatele zasedání a určení dvou ověřovatelů zápisu a tří členů 
návrhové komise. 
Zapisovatele zasedání jmenuje v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm (dále 
jen "Jednací řád") předsedající přímo na zasedání zastupitelstva. O zapisovateli se nehlasuje. Jméno zapisovatele 
se uvede v zápise ze zasedání zastupitelstva.  
Určení ověřovatelů zápisu vyplývá z § 95 zákona o obcích, který stanoví, že o průběhu zasedání zastupitelstva 
města je pořizován zápis, který podepisuje starosta nebo místostarostové a určení ověřovatelé. Ověřovatele 
navrhuje v souladu s Jednacím řádem předsedající přímo na zasedání zastupitelstva města a zastupitelé o jejich 
určení hlasují – viz návrh usnesení č. 1, který bude doplněn přímo na zasedání zastupitelstva.  
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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. 1/21/ZM/21/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako ověřovatele zápisu tohoto zasedání zastupitele pana 
Radima Holiše a paní Markétu Blinkovou. 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Blinková), Nehlasovalo: 0  

  
usnesení č. 2/21/ZM/21/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto zasedání zastupitele 
Lenku Střálkovou, Martina Drápala a Jiřího Martinka. 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Drápal), Nehlasovalo: 0  

 

2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města - předkládá: Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva:  
Přílohou tohoto bodu je návrh programu zasedání zastupitelstva města (pozvánka) ve znění, ve kterém byl v 
souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích vyvěšen na úřední desku MěÚ.  
Před schválením navrženého programu vyzve předsedající zastupitele k podání návrhu na doplnění nebo změnu 
v navrženém programu. Zastupitel má právo navrhnout doplnění programu o nový bod, navrhnout stažení bodu či 
navrhnout přesunutí pořadí bodů. O jednotlivých návrzích se hlasuje bez rozpravy v pořadí, v jakém byly podány. 
Pokud podá návrh na stažení bodu předkladatel bodu, o stažení se nehlasuje. Informace o stažení bodu 
předkladatelem se uvede v zápise.  
Nakonec se hlasuje o programu jako celku. 
Pokud nebyly na výzvu předsedajícího podány žádné návrhy na doplnění či jinou změnu programu, hlasuje se o 
návrhu usnesení uvedeném jako prvním v pořadí: "Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje 
program zasedání zastupitelstva města dle předložené pozvánky."  
Pokud byly na výzvu předkladatele podány a přijaty návrhy na doplnění či jinou změnu programu, nebo předkladatel 
stáhl svůj bod, hlasuje se o návrhu usnesení uvedeném jako druhém v pořadí: "Zastupitelstvo města Rožnov pod 
Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva města dle předložené pozvánky aktualizované na zasedání 
zastupitelstva města".  
 
usnesení č. 3/21/ZM/21/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva města dle předložené 
pozvánky. 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (P. Jelínek)  

  
usnesení č. ../21/ZM/21/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva města dle předložené 
pozvánky aktualizované na zasedání zastupitelstva města. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 

  
B) Odbor finanční 

3 - Projednání a schválení návrhu rozpočtu města na rok 2022 - předkládají: Ing. 
Martin Hrnčárek, Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva:  
Předkládáme Zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtu 2022 v celkové výši 701 000 tis. Kč. Návrh vychází 
z predikce příjmů dle rozpočtového určení daní, přičemž předpokládáme navýšení daňových příjmů o cca 11 mil 
Kč. V oblasti daní nedochází k žádné zásadnější legislativní změně a příjem je tedy odhadován dle HDP České 
republiky. K datu zpracování materiálu lze zaznamenat odborné diskuze k výkonnosti ekonomiky v roce 2022, která 
může být významně ovlivněna inflačním nárůstem cen, zásahy České národní banky a Covid opatřeními. Tyto 
relevantní faktory však nelze přesně odhadnout a lze tedy jen promptně reagovat případnými rozpočtovými 
opatřeními. V ostatní příjmové části rozpočtu nepředpokládáme významnější změny. 
Příjmová stránka je také tvořena mimořádnými přesuny z FRTI ve výši 11,5 mil Kč a ze Sociálního fondu ve výši 
0,7 mil Kč. Taktéž zapracováváme (matematicky) úvěr ve výši 125 mil Kč. 



  3/15 

Na straně výdajové je třeba upozornit zejména na inflační nárůst cen. 7 % nárůst je bezprecedentní zvýšení, které 
významně ovlivňuje veškeré položky rozpočtu, ať už se jedná o služby či investice. 
Další zásadním faktorem rozpočtu 2022 je nárůst cen energií, který pro rok 2022 odhadujeme v navýšení o 13 mil 
Kč. Jedná se o předpoklad ve vazbě na odhadovanou spotřebu a vysoutěžené ceny. 
Ve mzdové oblasti je zapracován vládní návrh na zvýšení platů o 1400 Kč na zaměstnance, zákonná valorizace 
tarifů, organizační změny a ostatní. Po zpracování návrhu došlo k vládní úpravě valorizace na částku 1000 Kč, 
přičemž se vedou politické diskuze, že i tato změna není konečná. V rámci mzdové oblasti bude tedy postupováno 
tak, jak bude platná legislativní úprava a v návaznosti na to může být rozpočet upraven.  
Zásadním investicí rozpočtu 2022 je návrh na realizaci investiční akce „Přístavba knihovny“ v částce do 80 mil Kč. 
Druhá významná investice – VKC není v rozpočtu 2022 řešena. Rozpočet také plánuje načerpání úvěru na „ 
Přístavbu knihovny“ ve výši 40 mil Kč a čerpání úvěru (a jeho splácení) na nákup budovy České pošty – pobočky 
Rožnov p. R v částce 31 mil Kč . Tento nákup však není dosud potvrzen, nicméně v rozpočtu je se splátkou úvěru 
počítáno. 
Další zásadní investicí je revitalizace bytového domu Moravská a pokračování další fáze chodníku Tylovice – 
Hážovice. Celkový objem investic (bez rezervy) pak činí 148 mil Kč. Celkový objem provozních výdajů pak 387 mil 
Kč. Oproti roku 2021 se jedná o navýšení o cca 9 %. 
Po zveřejnění návrhu rozpočtu na úřední desce byla zjištěna nesrovnalost v tabulce závazných ukazatelů 
provozních výdajů. Zastupitelstvu je tedy současně s návrhem rozpočtu předložena ke schválení aktualizace 
závazných ukazatelů provozních výdajů (příloha č. 5 projednávaného bodu), jak byla představena na zasedání 
7.12.2021. Jedná se o technickou opravu a schválení aktualizace je zahrnuto v předloženém návrhu usnesení.  
Rozpočtové provizorium - pravidla  
Pro případ, že by předložený návrh rozpočtu města na rok 2022 nebyl schválen vůbec a bylo by hlasováno o 
usnesení ve variantě číslo 3, navrhuji schválit zásady rozpočtového provizoria v tomto znění: 
1. provozní výdaje za jeden kalendářní měsíc budou hrazeny až do výše 1/12 skutečnosti roku 2021. U provozních 
výdajů, jejichž výše je smluvně sjednaná, pak v plné výši. 
2. výdaje související s odstraněním havárií, nebo vyvolaných živelnou pohromou budou hrazeny v plné výši, 
3. úhrada závazků, které přecházejí z roku 2021 do roku 2022, budou hrazeny v plné výši. 
Úhrada závazku plynoucí z již uzavřených smluv včetně pracovně právních smluv budou hrazeny v plné výši. 
Heslo pro XLS soubor – rozpis rozpočtu – je číslo 2022. (odemknout list) 
Diskuze: 
Starosta vyzývá předsedu finančního výboru, aby podal informace z finančního výboru k tomuto bodu. 
R. Mácha informuje o doporučeních finančního výboru, který proběhl 15.12. FV projednal návrh rozpočtu a 
doporučuje uvolnění prostředků ve výši 80 milionů Kč z Kulturní rezervy navrátit zpět do rozpočtu města. Vznikly 
zde také návrhy k doplnění investic rekonstrukce kuchyně na ZŠ 5. května a most na ulici Tvarůžkova do rozpočtu 
města na rok 2022. Starosta se dotazuje, zda se jedná o protinávrh. 
J. Kučera děkuje za úpravy rozpočtu, konkrétně za doplnění akce rekonstrukce kuchyně na ZŠ 5. května, dotazuje 
se, proč není doplněna také oprava mostu na ul. Tvarůžkova. Reaguje M. Kovář a vysvětluje, že v současné době 
se zpracovává záměr, jak řešit situaci na mostě s přechodem pro chodce. Horní část mostu měla být rozšířena a 
opravena a chodník měl být umístěn na lávku, objevily se však problémy se zachováním průtoku potoka. Není 
možné zkapacitnit stavbu mostu, jelikož průtočný profil musí zůstat zachován. Nástup z komunikace by tak při 
původní této opravě byl příliš prudký a nevhodný pro kočárky či tělesně postižené osoby. Chodník by tak měl 
vzniknout na nové lávce. Starosta M. Kováře doplňuje, že kvůli novému chodníku nelze využít tedy stávající projekt, 
ale je nutné rozpracovat nové řešení. M. Kovář dodává, že je možné dodat zastupitelům písemnou zprávu. Je 
potřeba zpracovat novou projektovou dokumentaci a není nutné tuto akci aktuálně zahrnout do rozpočtu města na 
rok 2022. 
J. Kučera – děkuje za vysvětlení předkládá avizované protinávrhy a dodává krátký komentář. 
1. Protinávrh: Příprava projektu modernizace ZŠ – dokumentace (dotace IROP) 
Jedná se o dokumentaci k žádosti do IROPu. Bude zde vypsána výzva, která může městu přinést finanční 
prostředky. Je reálné, že bude opět pouze jedna výzva, tudíž J. Kučera doporučuje v předstihu projednat se 
školami. 
2. Protinávrh: Studie parkování Písečný 
Jedná se o dnes nevyužívaný pozemek u základní školy 5. května, tento prostor by mohl sloužit jako záchytné 
parkoviště. 
3. Protinávrh: PD Parkování Kulturní 
Příprava projektové dokumentace pro řešení parkovacích míst na ulici Kulturní. 
4. Protinávrh: Příprava projektu pro dotace na eGovermnent (IROP) 
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Příprava projektu na čerpání prostředků sloužící k digitalizaci. 
5. Protinávrh: Studie cyklodopravy (směry Hutisko-Solanec, Valašská Bystřice a Vidče) 
V rozpočtu města jsou alokovány prostředky k přípravě studie cyklodopravy směrem na Frenštát pod Radhoštěm, 
tento protinávrh má alokovat finanční prostředky na studie cyklodopravy i dalšími směry tedy na Hutisko-Solanec, 
Valašskou Bystřici a Vidče. 
6. Protinávrh: PD – příprava polopropustných ploch v sídlištích pro parkování (kultivace prostoru, dotace OP ŽP) 
Tento protinávrh se zaměřuje na řešení parkování na sídlištích, kde se aktuálně často parkuje na trávě. 
Polopropustné plochy by pomohly kultivovat prostředí a zároveň zde lze čerpat finanční prostředky z dotací.  
7. Protinávrh: Příprava dokumentace soutěže design-and-build na sportovní halu. 
Příprava dokumentace do soutěže design-and-build na sportovní hlavu, kdy lze čerpat dotace z národní sportovní 
agentury.  
8. Protinávrh: Studie území „Zubersko“ 
Tato studie již byla diskutována na posledním zasedání zastupitelstva města, a J. Kučera doporučuje tímto 
protinávrhem studii vypustit z rozpočtu města na rok 2022.  
J. Kučera vysvětluje, že protinávrhy 1–5 mají být kryty snížením výdajům na mzdy, aby zvýšení bylo jen o 7,5 
milionů Kč a nebyla zde vytvořena příliš vysoká finanční rezerva. Protinávrhy 6–8 jsou kryty snížením finančních 
rezerv, celkově vzniká nulové saldo. Děkuje za pomoc pří přípravě usnesení Odboru kanceláře starosty.  
Starosta žádá vedoucího finančního odboru o vyjádření se k předneseným protinávrhům. 
M. Hrnčárek nedoporučuje finanční krytí protinávrhů snížením výdajů na mzdy do okamžiku, než vláda České 
republiky rozhodne o změnách v platech státních zaměstnanců. Finanční přebytek lze podle něj poté řešit 
rozpočtovým opatřením v lednu v následujícím roce.  
M. Laktiš se také vyjadřuje k protinávrhům. S kolegy již řeší polopropustné parkovací stání s ohledem na výzvu 
OPŽP, která vychází 12.1. V lednu je plánována porada, aby se rozhodlo o dalším postupu. V druhém protinávrhu 
nesouhlasí s výrokem, že bude pouze jedna výzva. Z předchozí zkušenosti ví, že město může být zařazeno do 
zásobníku ve výzvě a následně zařazeno do čerpání díky přebytečným financím v dané výzvě. Aktuálně budou 
výzvy zaměřeny na informačně technologické vybavení do mateřských a základních škol. Dále informuje, že k 
30.11 byla výzva Národní sportovní agentury na sportovní haly zrušena z důvodu příliš striktních podmínek a 
aktuálně dochází k přehodnocení standardů. Zadávací podmínky budou změněny, tudíž město musí vyčkat, zda 
se bude moci o tuto dotaci ucházet. 
J. Koryčanský podpoří zrušení studie „Zubersko“, nesouhlasí, aby město tuto akci financovalo.  
Dodává, že v posledních dnech navštívil mateřskou školu na Koryčanských Pasekách a není spokojen se stavem 
budovy, očekával, že po ukončení sporu s IPR bude následovat zateplení této budovy. Oznamuje, že protinávrh k 
polopropustným parkovacím stáním nepodpoří. Dle něj, by se měly realizovat projekty, které má již město 
připraveno, ne projektovat další. Reaguje místostarostka, která dodává, že v návaznosti na předchozí zasedání 
zastupitelstva města, byli osloveni klíčoví investoři k akci studie „Zubersko“ a byli jim předneseny požadavky 
zastupitelů a v této chvíli se seznamují se zadávacími podmínkami a diskutují, zda jsou schopni se do této věci 
zapojit. Firma IST byla schůzky přítomna, firma LRC obdržela podklady písemně a schůzka proběhne v lednu. 
Dodává, že záměr studie je širší než pouze tento areál. Žádá o doplnění L. Pavelkovou. 
L. Pavelková informuje, že je v kontaktu se zástupci firmy LRC a byl jim přednesen návrh na spolufinancování. 
Jelikož studie řeší širší území, než má v plánu developer zastavět, musí si obě firmy vykomunikovat podíl 
financování. Očekáváme další vývoj v této akci. Místostarostka navrhuje danou částku v rozpočtu ponechat a 
aktualizovat dle vývoje. 
J. Horký se vyjadřuje k přípravám zateplení MŠ na Koryčanských Pasekách a ZŠ Záhumení. Na základní škole je 
projektová dokumentace ve finálním stádiu a cílí se na čerpání financí z OPŽP, na mateřskou školy je zadána 
studie úprav a připravuje se zadání přípravy projektové dokumentace. Místostarostka doplňuje, že se zde neřeší 
pouze zateplení, ale také vazby na zahradu a sociální zázemí.  
M. Drápal reaguje na p. Hrnčárka, dle něj, by měl úřad fungovat v mezích zákona, ne nad jeho rámec. Rozpočet 
by měl být upraven dle aktuálního změní a pokud se zákon změní, finance by se měly z rozpočtu buď odebírat či 
přidávat. 
 
M. Blinková reaguje na projednávanou MŠ a ZŠ. Dotazuje se, jestliže budou projektové přípravy hotovy v roce 
2022, zda budou realizovány v roce 2023. Žádá o průběžné informace. Protinávrhy považuje přínosné a potřebné.  
J. Kučera reaguje na M. Laktiše. Přestože nejsou výzvy aktuálně k dispozici, měly by přípravy na projekt 
pokračovat. Sportovní hala je součástí SPRM a příprava by dle něj tedy neměla ustrnout. Dodává, že parkování na 
sídlištích je důležité řešit a v protinávrzích tedy navrhuje dva menší projekty, které nejsou natolik finanční náročné 
k realizaci. Žádá o harmonogram prací k MŠ Koryčanské Paseky a ZŠ Záhumení – PODNĚT!  
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R. Holiš reaguje na studii „Zubersko“. Dle něj je velmi pravděpodobné, že developer získá stavební povolení, jelikož 
dopravní řešení má již odsouhlasené ŘSD. Vedení města v návaznosti na další sjezdy zadalo dopravní studii, která 
má řešit území celkově. Podotýká, že nesouhlasí se zařazením sportovní haly do rozpočtu města, jelikož aktuálně 
není vyhlášená výzva. Dodává, že město nebude moci využít všech dotací, které budou vypsány, jelikož na ně 
město nebude mít dostatek finančních prostředků. Souhlasí s J. Koryčanským, aby se realizovaly projekty, které 
jsou připraveny. 
Místostarostka podotýká, že je v plánu zde řešit i staré sjezdy, které aktuálně způsobují komplikace, ne jen ty nově 
vzniklé, to je i jeden z důvodů, proč se zde město bude finančně podílet. L. Pavelková dodává, že rozsah území je 
120 000m2, nový areál pokrývá asi 1/3. V územním plánu je území vedeno jako zóna průmyslové zástavby. 
M. Blinková děkuje za doplnění informací k této studii. Žádá o poskytnutí informací uceleného charakteru (podklady) 
k této akci. PODNĚT! 
J. Koryčanský se dotazuje, v případě vyprojektování studie, kdo reálně bude financovat vybudování sjezdů, zda to 
bude město, developer či stávající aktéři. Místostarostka reaguje, že vyjednávání s klíčovými hráči je součástí 
studie. M. Drápal zde souhlasí s J. Koryčanským. Dle něj nemají stávající aktéři důvod, proč se finančně podílet na 
vybudováních nových sjezdů, jelikož sjezdy již aktuálně mají. Myslí si, že výhodné to bude pouze pro nového 
developera. Dodává, že je již vypsána veřejné zakázka a čeká se pouze na schválení rozpočtu města.  
R. Mácha se vyjadřuje k protinávrhům. Dle něj jsou to menší akce, které lze řešit rozpočtovým opatřením a není 
nutné o nich teď jednotlivě hlasovat. Zde reaguje J. Kučera, který říká, že jsou to konstruktivní protinávrhy, které 
jsou dle něj důležité a každý ze zastupitelů má možnost hlasovat ano či ne.  
Starosta žádá R. Máchu a shrnutí protinávrhu. R. Mácha navrhuje vrátit do kulturní rezervy 80 milionů Kč pro akci 
přístavba knihovny a zapojit do rozpočtu města akci rekonstrukce kuchyně ZŠ 5.května ve výši 9,5 milionů Kč. 
Akce most ul. Tvarůžkova zůstává na odborném posouzení.  
 
-------PŘESTÁVKA------ 
 
L. Střálková – Za návrhovou komisi celkem 9 bodů, 8 bodů za J. Kučeru a 1. návrh a za R. Máchu. 
 
Starosta představuje jednotlivá usnesená a žádá o hlasování: 
1. Příprava projektu modernizace ZŠ - dokumentace (dotace IROP) 
Nepřijato 
2. Studie parkování Písečná - ve výši 120 000 Kč 
Nepřijato 
3. PD Parkování Kulturní – ve výši 280 000 Kč 
Nepřijato 
4. Příprava projektu pro dotace na eGovermnent (IROP) – ve výši 100 000 Kč 
Nepřijato 
5. Studie cyklodopravy (směry Hutisko-Solanec, Valašská Bystřice a Vidče) – ve výši 300 000 Kč 
Nepřijato 
6. PD - příprava polopropustných ploch v sídlištích pro parkování (kultivace prostoru, dotace OP ŽP) – ve výši 250 
000 Kč 
Nepřijato 
7. Příprava dokumentace soutěže design-and-build na sportovní halu – ve výši 100 000 Kč 
Nepřijato 
8. Zrušení položky v rozpočtu města Studie území ,,Zubersko,, - ve výši 360 000 Kč 
Nepřijato 
 
9. Protinávrh: zařazení investice Rekonstrukce kuchyně ZŠ 5. května – částka 9 500 000 Kč a navrácení 80 mil Kč 
do kulturní rezervy – přijato 
 
-----PŘESTÁVKA----- 
 
Starosta města slovně upřesňuje usnesení. Usnesení bylo přijato – 13 hlasy.  
  
usnesení č. ../21/ZM/21/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje upravený rozpočet města na rok 2022 ve výši 701 000 tis. 
Kč ve výdajové i příjmové části. Jako závazný ukazatel je v provozních výdajích stanoven objem výdajů za 
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jednotlivé správce rozpočtu (ORJ), dle aktualizované tabulky závazných ukazatelů, v investičních výdajích objem 
na jednotlivé akce (ORG) jako maximální. Správci rozpočtu jsou oprávněni provádět změnu rozpisu rozpočtu mezi 
provozními a investičními výdaji, pokud dochází ke změně rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. Vedoucí odboru investic je oprávněn převést obecnou investiční rezervu odboru investic 
ve prospěch jiné investiční akce. Tajemník úřadu je oprávněn převést výdaj rozpočtu na jiného správce rozpočtu 
(ORJ) včetně přesunu výdaje mezi hlavní činností a ekonomickou činností města. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 

  
usnesení č. ../21/ZM/21/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje upravený rozpočet města na rok 2022 ve výši 
……………………. tis. Kč ve výdajové i příjmové části. Jako závazný ukazatel je v provozních výdajích stanoven 
objem výdajů za jednotlivé správce rozpočtu (ORJ), dle aktualizované tabulky závazných ukazatelů, v investičních 
výdajích objem na jednotlivé akce (ORG) jako maximální. Správci rozpočtu jsou oprávněni provádět změnu rozpisu 
rozpočtu mezi provozními a investičními výdaji, pokud dochází ke změně rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 
323/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Vedoucí odboru investic je oprávněn převést obecnou investiční 
rezervu odboru investic ve prospěch jiné investiční akce. Tajemník úřadu je oprávněn převést výdaj rozpočtu na 
jiného správce rozpočtu (ORJ) včetně přesunu výdaje mezi hlavní činností a ekonomickou činností města. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 

  
usnesení č. ../21/ZM/21/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje zásady rozpočtového provizoria do doby schválení 
rozpočtu města na rok 2022 dle důvodové zprávy. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 

  
usnesení č. ../21/ZM/21/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje změnu č. 1 návrhu rozpočtu města na rok 2022 spočívající 
ve snížení položky „Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.“ o 373 tis. Kč a a snížení položky „Povinné 
poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanců“ o 127 tis. Kč a zařazení investice „Příprava projektu modernizace 
ZŠ - dokumentace (dotace IROP)“ ve výši 500 tis. Kč, bez vlivu na celkové saldo rozpočtu. 
Hlasování: Pro: 7, Proti: 4 (R. Holiš, J. Malcová, J. Martínek, J. Melcher), Zdrželo se: 8 (P. Kopecký, J. Koryčanský, K. 
Kosová, R. Mácha, J. Mikulášková, J. Pavlica, J. Sapík, L. Střálková), Nehlasovalo: 0 (M. Kokinopulos, Z. Němeček), U 
tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou  

  
usnesení č. ../21/ZM/21/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje změnu č. 2 návrhu rozpočtu města na rok 2022 spočívající 
ve snížení položky „Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.“ o 90 tis. Kč a a snížení položky „Povinné 
poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanců“ o 30 tis. Kč a zařazení investice „Studie parkování Písečná“ ve výši 
120 tis. Kč, bez vlivu na celkové saldo rozpočtu. 
Hlasování: Pro: 4, Proti: 3 (R. Holiš, J. Martínek, J. Melcher), Zdrželo se: 12 (M. Blinková, D. Drápala, P. Kopecký, J. 
Koryčanský, K. Kosová, R. Mácha, J. Malcová, J. Mikulášková, J. Pavlica, J. Sapík, L. Střálková, A. Vychodil), 
Nehlasovalo: 0 (M. Kokinopulos, Z. Němeček), U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční 
většinou  

  
usnesení č. ../21/ZM/21/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje změnu č. 3 návrhu rozpočtu města na rok 2022 spočívající 
ve snížení položky „Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.“ o 209 tis. Kč a a snížení položky „Povinné 
poj.na soc. zab.a přísp.na st. pol. zaměstnanců“ o 71 tis. Kč a zařazení investice „PD Parkování Kulturní“ ve výši 
280 tis. Kč, bez vlivu na celkové saldo rozpočtu. 
Hlasování: Pro: 6, Proti: 2 (R. Holiš, J. Melcher), Zdrželo se: 11 (D. Drápala, P. Kopecký, J. Koryčanský, K. Kosová, R. 
Mácha, J. Malcová, J. Martínek, J. Mikulášková, J. Pavlica, J. Sapík, L. Střálková), Nehlasovalo: 0 (M. Kokinopulos, Z. 
Němeček), U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou  

  
usnesení č. ../21/ZM/21/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje změnu č. 4 návrhu rozpočtu města na rok 2022 spočívající 
ve snížení položky „Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ. m.“ o 75 tis. Kč a a snížení položky „Povinné 
poj.na soc. zab.a přísp.na st. pol. zaměstnanců“ o 25 tis. Kč a zařazení investice „Příprava projektu pro dotace na 
eGovermnent (IROP)“ ve výši 100 tis. Kč, bez vlivu na celkové saldo rozpočtu. 
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Hlasování: Pro: 4, Proti: 4 (R. Holiš, J. Malcová, J. Martínek, J. Melcher), Zdrželo se: 11 (M. Blinková, D. Drápala, P. 
Kopecký, J. Koryčanský, K. Kosová, R. Mácha, J. Mikulášková, J. Pavlica, J. Sapík, L. Střálková, A. Vychodil), 
Nehlasovalo: 0 (M. Kokinopulos, Z. Němeček), U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční 
většinou  

  
usnesení č. ../21/ZM/21/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje změnu č. 5 návrhu rozpočtu města na rok 2022 spočívající 
ve snížení položky „Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.“ o 224 tis. Kč a a snížení položky „Povinné 
poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanců“ o 76 tis. Kč a zařazení investice „Studie cyklodopravy (směry 
Hutisko-Solanec, Valašská Bystřice a Vidče)“ ve výši 300 tis. Kč, bez vlivu na celkové saldo rozpočtu. 
Hlasování: Pro: 7, Proti: 2 (R. Holiš, J. Martínek), Zdrželo se: 10 (P. Kopecký, J. Koryčanský, K. Kosová, R. Mácha, J. 
Malcová, J. Melcher, J. Mikulášková, J. Pavlica, J. Sapík, L. Střálková), Nehlasovalo: 0 (M. Kokinopulos, Z. Němeček), 
U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou  

  
usnesení č. ../21/ZM/21/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje změnu č. 6 návrhu rozpočtu města na rok 2022 spočívající 
ve snížení položky „Rezerva odboru investic“ o 250 tis. Kč a zařazení investice „PD – příprava polopropustných 
ploch v sídlištích pro parkování (kultivace prostoru, dotace OP ŽP)“ ve výši 250 tis. Kč, bez vlivu na celkové saldo 
rozpočtu. 
Hlasování: Pro: 5, Proti: 3 (R. Holiš, J. Malcová, J. Melcher), Zdrželo se: 11 (D. Drápala, P. Kopecký, J. Koryčanský, K. 
Kosová, R. Mácha, J. Martínek, J. Mikulášková, J. Pavlica, J. Sapík, L. Střálková, A. Vychodil), Nehlasovalo: 0 (M. 
Kokinopulos, Z. Němeček), U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou  

  
usnesení č. ../21/ZM/21/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje změnu č. 7 návrhu rozpočtu města na rok 2022 spočívající 
ve snížení položky „Rezerva odboru strategického plánování“ o 100 tis. Kč a zařazení investice „Příprava 
dokumentace soutěže design-and-build na sportovní halu“ ve výši 100 tis. Kč, bez vlivu na celkové saldo rozpočtu. 
Hlasování: Pro: 6, Proti: 5 (D. Drápala, R. Holiš, J. Malcová, J. Martínek, J. Melcher), Zdrželo se: 8 (P. Kopecký, J. 
Koryčanský, K. Kosová, R. Mácha, J. Mikulášková, J. Pavlica, J. Sapík, L. Střálková), Nehlasovalo: 0 (M. Kokinopulos, 
Z. Němeček), U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou  

  
usnesení č. ../21/ZM/21/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje změnu č. 8 návrhu rozpočtu města na rok 2022 spočívající 
ve zrušení položky „Studie území Zubersko“ ve výši 360 tis. Kč a zvýšení položky „Rezerva odboru strategického 
plánování“ o 120 tis. Kč a zvýšení položky „Rezerva odboru investic“ o 240 tis. Kč, bez vlivu na celkové saldo 
rozpočtu. 
Hlasování: Pro: 6, Proti: 3 (L. Adámek, R. Holiš, J. Melcher), Zdrželo se: 10 (D. Drápala, P. Kopecký, K. Kosová, R. 
Mácha, J. Malcová, J. Martínek, J. Mikulášková, J. Pavlica, J. Sapík, L. Střálková), Nehlasovalo: 0 (M. Kokinopulos, Z. 
Němeček), U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou  

  
usnesení č. 4/21/ZM/21/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje změnu č. 9 návrhu rozpočtu města na rok 2022 spočívající 
v – zařazení investice Rekonstrukce kuchyně ZŠ 5. května v částce 9 500 tis. Kč ze zdrojů zvýšeného financování, 
- zrušení investice „Přístavba knihovny“ v částce 80 000 tis. Kč a zvýšení „Kulturní rozpočtové rezervy“ o tuto 
částku, bez vlivu na celkové saldo rozpočtu 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (L. Adámek), Nehlasovalo: 0 (M. Kokinopulos, Z. Němeček)  

  
usnesení č. 5/21/ZM/21/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje upravený rozpočet města na rok 2022 ve výši 710 500 tis. 
Kč ve výdajové i příjmové části ve znění přijatých změn. Jako závazný ukazatel je v provozních výdajích stanoven 
objem výdajů za jednotlivé správce rozpočtu (ORJ) dle aktualizované tabulky závazných ukazatelů, v investičních 
výdajích objem na jednotlivé akce (ORG) jako maximální. Správci rozpočtu jsou oprávněni provádět změnu rozpisu 
rozpočtu mezi provozními a investičními výdaji, pokud dochází ke změně rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 
323/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Vedoucí odboru investic je oprávněn převést obecnou investiční 
rezervu odboru investic ve prospěch jiné investiční akce. Tajemník úřadu je oprávněn převést výdaj rozpočtu na 
jiného správce rozpočtu (ORJ) včetně přesunu výdaje mezi hlavní činností a ekonomickou činností města. 
Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdrželo se: 6 (M. Blinková, M. Drápal, D. Drápala, J. Koryčanský, J. Kučera, A. Vychodil), 
Nehlasovalo: 0 (M. Kokinopulos, Z. Němeček)  
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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:  
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 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.Smlouva o závazku obecného hospodářského zájmu byla v souladu s legislativou EU uzavřena od roku 
2015 a končí rokem 2021. Pro další prodlužení smlouvy je nutné uzavřít dodatek č.3, který předkládáme ke 
schválení. Ukončení smlouvy rokem 2021 bylo předpokládáno ve vazbě na vznik nové příspěvkové organizace. 
Tato transformace byla odložena. Převod majetku střediska zimní stadion na společnost KB bude projednána v 
samostatném bodu tohoto zastupitelstva. Pro komplexnost uvádíme vývoj příspěvku v letech:20155.192.000,--
20165.492.000,--20175.580.000,--2018 6.450.000,--20197.000.000,--20207.700.000.20217.700.000,--
20229.200.000,-- V roce 2022 jsou kalkulované zejména tyto výdaje a příjmy: 20212022 Tržby 
bazén5.890.0005.590.000SníženíTržby koupaliště1.945.0001.665.000Snížení Mzdové 
náklady7.195.0007.680.000ZvýšeníEnergie1.950.0002.455.000ZvýšeníSlužby1.880.0001.853.000stagnaceMater
iál1.050.0001.095.000stagnace 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.  
Diskuze:  
M. Drápal se dotazuje na navýšení položky mzdy zaměstnancům o 500 000 Kč. Zajímá ho, zda je o navýšení mzdy 
stávajícím zaměstnancům či o navýšení počtu zaměstnanců. Reaguje M. Hrnčárek. Jedná se o kombinaci, bude 
zde navýšení o jedno pracovní místo a zároveň je zde zahrnuta valorizace mezd.  
 
----------PŘESTÁVKA------------- 
  
usnesení č. 6/21/ZM/21/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu ze dne 17.12.2014 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi společnosti 
KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361 
a městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 3 je součástí tohoto usnesení.  
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

  
usnesení č. ../21/ZM/21/12/2021 
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. 2. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 

 

5 - Investiční akce Přístavba knihovny - předkládají: Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Jiří 
Pavlica   
Důvodová zpráva:  
Předmětem podání je informace o předběžném výsledku zadávacích řízení dvou veřejných zakázek v rámci 
projektu „Stavební úpravy a přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm č.p. 519“ (příloha č. 1) a návrh na 
uvolnění rozpočtové rezervy ve prospěch realizace investice Přístavba knihovny. S ohledem na skutečnost, že 
hodnotící komise proběhla 1.12. a rada se touto záležitostí zabývala 3.12. nebylo možné zastupitelstvu poskytnout 
podklady pro souhlas s uvolněním kulturní rozpočtové rezervy v dostatečném předstihu. Dne 7.12. uložilo 
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zastupitelstvo městskému úřadu připravit další podklady a a za účelem projednání předběžného výsledku 
zadávacích řízení a uvolnění kulturní rozpočtové rezervy bylo svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva na den 
21.12.2021. Uvolnění rezervy je nutným předpokladem k uzavření smlouvy a realizaci investice. Zadávací 
dokumentace obsahovala mimo jiné tento text:„S ohledem na nutný souhlas zastupitelstva Zadavatele s uvolněním 
prostředků kulturní rezervy rozpočtu Zadavatele může Zadavatel o zadání Veřejné zakázky rozhodnout teprve po 
výběru dodavatelů všech shora uvedených veřejných zakázek a souhlasu uvolnění rezervy zastupitelstvem, 
udělení, případně neudělení souhlasu bude Zadavateli známo do 31. 12. 2021. V případě nesouhlasu 
zastupitelstva s uvolněním rezervy bude Zadavatel takovou okolnost považovat za důvod zvláštního zřetele hodný 
pro zrušení Řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ.“Veřejná zakázka na přístavbu knihovny byla rozdělena na 
3 části resp. 3 samostatné veřejné zakázky (VZ 01 Stavební úpravy, VZ 02 Interierové vybavení, VZ 03 AV a 
výpočetní technika). Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky (cena z rozpočtu, který je součástí PD) je 
75 018 475 Kč vč. DPH. K dnešnímu dni byly vysoutěženy 2 veřejné zakázky a to VZ 01 a VZ 02, přičemž průběh 
jednotlivých veřejných zakázek proběhl v termínech uvedených níže: 
VZ 01 - uveřejnění dne 05.10.2021, termín podání nabídek 12.11.2021, otevírání obálek 12.11.2021, jednání 
hodnotící komise 01.12.2021, 
VZ 02- uveřejnění dne 07.10.2021, termín podání nabídek 12.11.2021, otevírání obálek 12.11.2021, jednání 
hodnotící komise 01.12.2021. 
V příloze podání č. 1 je uvedeno vyhodnocení obou veřejných zakázek včetně porovnání s předpokládanou 
hodnotou s tím, že tučně jsou zvýrazněny nabídky, které hodnotící komise vyhodnotila jako ekonomicky 
nejvýhodnější. 
Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodnutí rady o přidělení zakázek nebo zrušení zadávacího řízení bude následovat 
až po rozhodnutí zastupitelstva dne 21.12.2021, jsou údaje o jednotlivých uchazečích v příloze projednávaného 
bodu anonymizovány.  
Závěry hodnotící komise jsou takové, že hodnotící komise: 
• stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny, • konstatuje, že nabídkové ceny významně nepřekračují 
(zadavatelem/projektantem) předpokládanou hodnotu, • a pro případ, kdyby zastupitelstvo, resp. rada rozhodli o 
zadání zakázky, posoudila splnění podmínek účasti s doporučením zadat veřejné zakázky uchazečům s 
ekonomicky nejvýhodnější nabídkou. 
V případě souhlasu zastupitelstva s uvolněním kulturní rezervy bude radě města předloženo ke schválení 
rozhodnutí o výběru vítězného uchazeče, přidělení zakázky a uzavření smlouvy. Předmětem podání je návrh:a) 
souhlasit s uvolněním kulturní rozpočtové rezervy ve výši 40 mil Kč ve prospěch investice „Stavební úpravy a 
přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, č.p. 519“,b) schválit realizaci investice „Stavební úpravy a přístavba 
knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, č.p. 519“ a čerpání úvěru ve prospěch této investice do částky 40 mil Kč. 
Návrh vychází z předpokládaného schválení rozpočtu bez investice Přístavba knihovny, což byla jedna z variant 
diskutovaných na zasedání Finančního výboru. Navrhuje se, aby byla uvolněna část kulturní investiční rezervy ve 
výši 40 mil Kč a druhá část investičních nákladů byla financována z bankovního úvěru ve výši 40 mil Kč. K dané 
investici také přísluší schválená dotace 15 mil Kč, z které by byl splacen částečně načerpaný úvěr. Akce je 
zařazená do Akčního plánu, který tvoří součást Strategického plánu rozvoje města 2021-2030 pod názvem 
Vybudování kulturní infrastruktury. Aktivita je pod tematickou oblastí Sociální prostředí, priorita A3 – Rozvoj kultury 
a dalších volnočasových aktivit. Na akci mimo dotaci 15 mil Kč je možné předpokládat další dotační tituly, které 
jsou v různé fází jednání a jsou uvedené v nezařazených akcích rozpočtu 2022. Tyto dotace jsou již čistým příjmem 
a mohou být použity pro navýšení načerpané rezervy.  
 Diskuze:  
M. Beníček s P. Zajícem představují krátkou prezentaci o historii a aktuálním stavu městské knihovny. Více v 
videozáznamu. 
 
D. Drápala jako předseda kulturní komise přednáší její stanovisko. Kulturní komise se 20.12 shodla na stanovisku 
zachování kulturní rezervy. Doporučuje nejprve přístavbu a rekonstrukci městské knihovny. Místostarostka za 
Zdravý Rožnov reaguje, že knihovnu a její prostor považují za nutnou infrastrukturu, do které by mělo město 
investovat a starat se o ni.  
M. Drápal doplňuje, že v první polovině roku 2021 byla domluva, že nejprve budou vysoutěženy všechny veřejné 
zakázky a poté budou realizovány stavby. Zde chybí vysoutěžená třetí veřejná zakázka a je známa pouze 
orientační cena. V rozpočtu může být alokována příliš vysoká finanční částka, která poté může scházet jinde na 
realizaci. Komentuje také nastavené parametry AV a výpočetní techniky.  
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J. Koryčanský také reaguje. Očekával promítnutí tabulky, za kolik jsou kompletně vysoutěžené zakázky, žádal také 
o předložení informace, zda bude ve smlouvě inflační doložka a zda se prodraží stavba kvůli vícepracím a o jakou 
finanční částku. Starosta informuje, že inflační položka ve smlouvě není.  
P. Kopecký chápe, že se nejedná o malou finanční investici a je tedy nutné ji vysvětlit. Popisuje, že původně byla 
akce myšlena pouze jako přístavba, nicméně čísla aktuálně zahrnují i rekonstrukci původní budovy a veřejného 
prostoru. Následně podrobně popisuje funkci knihovny, roli knihoven v poslední dekádě a také postavení kvality 
městské knihovny oproti jiným městům.  
Místostarostka chápe obavy z prací na staré budově a možných víceprací, nicméně doplňuje, že v minulosti byla 
snaha rekonstrukci původní budovy udržet na minimu a teprve v okamžiku, kdy bylo zjištěno, že lze rekonstrukci 
finančně krýt z dotace IROP, bylo domluveno dopracování s projektanty. Aktuálně je dokumentace zpracovaná tak, 
aby nebylo nutné v následujících letech budovu opravovat a znovu investovat. Aktuální rozpočet odráží i úpravy 
veřejných prostor, který byl velmi kladně hodnocen. Doplňuje, že část AV může finančně pokrýt městská knihovna 
z dotací, ale bude o ně žádáno až v průběhu stavby. 
M. Blinková se domnívá, že téměř každý z Rožnovanů přišel s knihovnou do kontaktu a cení si práce všech 
knihovníků. Souhlasí, že knihovna sídlí v budově, která není technicky zabezpečena pro tuto činnost. Také si však 
myslí, že má tento projekt nedostatky a není na 100 % připraven a byla by ráda, kdyby zastupitelé měli veškeré 
informace, které potřebují již předloženy. S M. Blinkovou souhlasí také J. Koryčanský. S výrokem o potřebě 
vědomosti financování a přesných částek souhlasí také J. Kučera.  
D. Drápala opakuje, že rozhodnutí kulturní komise bylo jednohlasné, dotazuje se však prakticky, kolik je potřeba 
času, aby bylo známo, jaká bude definitivní částka celé investiční akce v případě poslední vysoutěžení veřejné 
zakázky. Zde reaguje M. Moll, výsledek by mohl být znám za cca 1 a půl měsíce, není si však jist, zda externí 
podmínky poskytovatele dotace nemohou prodloužit časovou osu.  
Slovo si převzal R. Holiš, který prezentuje souhrnnou rekapitulaci zaměřenou na 3 hlavní akce, vodovod HP, 
přístavba knihovny a kulturní centrum. ---Více ve videozáznamu------ 
Na závěr prezentace říká, že za hnutí ANO prohlašuje, že mají zájem realizovat obě akce, jak přístavbu knihovny, 
tak výstavbu kulturního centra a ví, že město obě akce finančně zvládne. Doporučuje odložit nákup budovy České 
pošty. 
Místostarostka se vyjadřuje k zakázce na AV techniku u akce knihovny. Dle jejích slov se vychází z doporučení 
odboru investic a městského architekta jednat bezodkladně, pokud to není nevyhnutelné a uzavřít smlouvu do 
konce roku 2021 na veřejné zakázky, které jsou vysoutěženy. Veřejná zakázka na IT vybavení je v hodnotě cca 2 
miliony KČ a je možné ji soutěžit během stavby. J. Horký reaguje na několik vzniklých podnětů. Dle jeho slov 
vícepráce pravděpodobně budou, je tedy dle něj prozíravé mít v rozpočtu finanční rezervu a v případě potřeby moci 
promptně reagovat. Děkuje M. Drápalovi za poznámku k AV a technickému vybavení a podnět prověří.  
J. Koryčanský reaguje na proběhlou prezentaci a klade otázku, zda byly propočítány úroky, které bude město platit 
v prvních letech. Dle něj nebude mít město více než 30 milionů Kč na jiné investiční akce ročně a dle jeho názoru 
je nejlepší investicí koupit budovu České pošty a nutné rozhodnout do jakých investiční akcí město půjde. Starosta 
doplňuje, že se nejedna pouze o dvě akce, ale pro férové jednání se zde jedná o sportovní halu, budovy České 
pošty, kulturní centrum a přístavbu knihovny.  
A. Vychodil si myslí, že financování, které představil R. Holiš je nepromyšlené. Dle něj budovu České pošty město 
nepotřebuje a mělo by se více zaměřit na digitalizaci. Myslí si, že je nutné vybrat pouze jednu investiční akci, aby 
mělo mohlo financovat i jiné věci, které jsou ve městě potřeba.  
D. Drápala souhlasí s R. Holišem, že nákup budovy České pošty by se měl odložit. Konstatuje, že kultura je již 30 
let podinvestována a knihovna je ve městě potřeba. Dodává, že v rychlosti zkonzultoval postup soutěžení veřejných 
zakázek a uznává, že aktuální postup je dle doporučení odborníků optimálnější.  
R. Holiš vysvětluje změnu svého názoru na nákup budovy České pošty. Dle něj je výhodnější, pokud budovy koupí 
soukromník, zrekonstruuje ji a město tam případně půjde do nájmu. Aktuálně nejsou úředníci v nevyhovujících 
prostorech, nejsou to kritické podmínky. Reaguje na J. Koryčanského, že město mělo vždy na investiční akce své 
finanční prostředky ve výši cca 30–40 milionů Kč, pokud však chceme ve městě něco nového, velkého, do cesty 
zaúvěrování město musí jít.  
M. Blinková podotýká, že na pracovním jednáním se dozvěděli spousta důležitých informací k těmto investičním 
akcím a považuje to za konstruktivní jednání. Souhlasí, že zásobník investičních akcí je plný a projekty budou již 
jen dražší. Nesouhlasí s R. Holišem, že případné finanční zatížení je pro město malé. Dluhové zatížení, ač je 
považováno za bezpečné, bude rozvoj města brzdit. Myslí si, že by nebylo fér, aby se město dostalo do stavu, když 
bude nutné začít škrtat investiční akce.  
R. Mácha prezentuje stanovisko finančního výboru. Na setkání 15.12 bylo z 11 členů přítomno 10, nebylo zde 
zformulováno jednotné stanovisko. Členové se shodli, že uvolnění finančních zdrojů z kulturní rezervy doporučí až 
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po definitivním rozhodnutí zastupitelstva města o dalším postupu obou investiční akcí. Aktuálně doporučují 
důsledně monitorovat donové dotační období a hledat příležitosti ke spolufinancování. Pro variantu obou 
investičních akcí se vyjádřilo 3 členové pro, pro zahájení pouze investiční akce Rekonstrukce a přístavba knihovny 
byli pro 2 členové, pro zahájení pouze akce Kulturní centrum byli pro 2 členové, 3 členové se nevyjádřili. R. Mácha 
dodává, že pouze jako zastupitel, je pro realizaci prvně kulturního centra a poté knihovny.  
 
Starosta vyzývá p. Hrnčárka ke shrnutí usnesení ke hlasování. P. Hrnčárek přiblížil daná usnesení. 
  
usnesení č. 7/21/ZM/21/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a bere na vědomí informaci o závěrech hodnotící komise 
veřejných zakázek v rámci projektu "Stavební úpravy a přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, č.p. 519", 
dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1, souhlasí s uvolněním rozpočtové rezervy ve prospěch této investice 
a schvaluje rozpočtové opatření č. 1 ke schválenému rozpočtu roku 2022 ve výši 80 000 tis. Kč dle předložené 
přílohy č. 2. Rozpočtové opatření nemění celkový objem rozpočtu 2022. Jedná se o přesun mezi investičními 
položkami rozpočtu.  
Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo se: 7 (M. Blinková, M. Drápal, P. Jelínek, J. Koryčanský, J. Kučera, R. Mácha, A. 
Vychodil), Nehlasovalo: 0  

  
usnesení č. 8/21/ZM/21/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje realizaci investice „Stavební úpravy a přístavba knihovny 
v Rožnově pod Radhoštěm, č.p. 519“ a čerpání úvěru ve prospěch této investice do částky 40 mil Kč. 
Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo se: 7 (M. Blinková, M. Drápal, P. Jelínek, J. Koryčanský, J. Kučera, R. Mácha, A. 
Vychodil), Nehlasovalo: 0  

 

6 - Investiční akce Kulturní centrum - předkládají: Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Jiří 
Pavlica, Ing. Marek Moll   
Důvodová zpráva:  
Předmětem podání je informace o předběžném výsledku zadávacích řízení na jednotlivé části veřejné zakázky na 
„Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm“ (příloha č. 1) a dalším postupu vzhledem k významnému překročení 
předpokládané hodnoty. V případě souhlasu zastupitelstva s postupem projednaným 21.12.2021 se předpokládá 
dopracování postupu, ověření reálných možností a svolání mimořádného zastupitelstva na leden roku 2022 za 
účelem přijetí rozhodnutí o souhlasu/nesouhlasu s uvolněním kulturní rozpočtové rezervy, které je nezbytným 
předpokladem pro zadání zakázek nebo zrušení zadávacích řízení. Ve vazbě na projednávaný bod k investiční 
akci Přístavba knihovny se předkládá usnesení č. 2 jako varianta pro případ, že usnesení předložené v bodě 5 
nebude odsouhlaseno. Touto variantou je úkol radě města a městskému úřadu hledat zdroje financování formou 
úvěru pro obě investice a připravit k projednání na lednovém zasedání zastupitelstva rozpočtové opatření. Podle 
situace se tedy předpokládá hlasování buď o usnesení č. 1 nebo o usnesení č. 2, jak bude na místě upřesněno 
předkladatelem. V zadávacích dokumentacích k jednotlivým zakázkám byl mimo jiné uveden text: „S ohledem na 
nutný souhlas zastupitelstva Zadavatele s uvolněním prostředků kulturní rezervy rozpočtu Zadavatele může 
Zadavatel o zadání Veřejné zakázky rozhodnout teprve po výběru dodavatelů všech shora uvedených částí Veřejné 
zakázky a souhlasu uvolnění rezervy zastupitelstvem, udělení, případně neudělení souhlasu bude Zadavateli 
známo do 31. 12. 2021. V případě nesouhlasu zastupitelstva s uvolněním rezervy bude Zadavatel takovou okolnost 
považovat za důvod zvláštního zřetele hodný pro zrušení Řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ.“Veřejná 
zakázka na Kulturní centrum byla rozdělena na 6 částí resp. 6 samostatných veřejných zakázek (VZ 01 Hlavní 
stavba, VZ 02 Venkovní prostory a sadové úpravy, VZ 03 Demolice, VZ 04 Divadelní technologie, AV technika, 
Scenické osvětlení, VZ 05 teleskopické hlediště, VZ 06 Vnitřní vybavení). Předpokládaná celková hodnota veřejné 
zakázky (cena z rozpočtu, který je součástí PD) je 219 684 131,095 Kč vč. DPH. K dnešnímu dni bylo vysoutěženo 
všech 6 veřejných zakázek, přičemž průběh jednotlivých veřejných zakázek proběhl v termínech uvedených níže: 
VZ 01 - uveřejnění dne 09.08.2021, termín podání nabídek 12.11.2021, otevírání obálek 12.11.2021, jednání 
hodnotící komise 29.11.2021 (protokoly o přezkumu nabídek zaslány e-mailem dne 29.11.2021), 
VZ 02- uveřejnění dne 24.09.2021, termín podání nabídek 12.11.2021, otevírání obálek 12.11.2021, jednání 
hodnotící komise 29.11.2021 (protokoly o přezkumu nabídek zaslány e-mailem dne 29.11.2021), 
VZ 03- uveřejnění dne 23.08.2021, termín podání nabídek 06.09.2021, otevírání obálek 06.09.2021, jednání 
hodnotící komise 06.09.2021, 
VZ 04- uveřejnění dne 14.10.2021, termín podání nabídek 19.11.2021, otevírání obálek 19.11.2021, jednání 
hodnotící komise 29.11.2021 (protokoly o přezkumu nabídek zaslány e-mailem dne 29.11.2021), 
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VZ 05 - uveřejnění dne 24.09.2021, termín podání nabídek 05.11.2021, otevírání obálek 05.11.2021, jednání 
hodnotící komise 12.11.2021 (protokoly o přezkumu nabídek zaslány e-mailem dne 12.11.2021), 
VZ 06 - uveřejnění dne 24.09.2021, termín podání nabídek 05.11.2021, otevírání obálek 05.11.2021, jednání 
hodnotící komise 12.11.2021 (protokoly o přezkumu nabídek zaslány e-mailem dne 12.11.2021), V příloze podání 
č. 1 je uvedeno vyhodnocení všech 6 veřejných zakázek včetně porovnání s předpokládanou hodnotou s tím, že 
tučně jsou zvýrazněny nabídky, které hodnotící komise vyhodnotila jako ekonomicky nejvýhodnější. 
Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení (nebo přidělení zakázek) bude následovat až 
po rozhodnutí zastupitelstva dne 21.12.2021, jsou údaje o jednotlivých uchazečích v příloze projednávaného bodu 
anonymizovány.  
Závěry hodnotící komise jsou takové, že hodnotící komise: • stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny, 
• konstatuje, že nabídkové ceny významně překračují (zadavatelem/projektantem) předpokládanou hodnotu (mimo 
VZ 03), • a pro případ, kdyby zastupitelstvo, resp. rada rozhodli o zadání zakázky, posoudila splnění podmínek 
účasti s tím, že originály dokladů je třeba ještě případně od účastníka dožádat. 
Diskuze:  
J. Sobotka představuje krátkou prezentaci o kulturním centru v Rožnově pod Radhoštěm. 
-------Více ve videozáznamu------- 
Reaguje občan p. Dorotík a doplňuje informace z historie, kdy byl v roce 1921 rozestavěn dům na 1. Máji a Písečné 
a již tehdy dle něj mohlo mít město kulturní centrum.  
Reaguje D. Drápal a žádá dodržování jednacího řádu. Také reaguje na prezentaci a myslí si, že představované 
kulturní centrum není víceúčelové, jelikož zde není prostor pro spolky a těm musí město přispívat z rozpočtu. 
Dotazuje se, zda město potřebuje také centrum, které je zde představováno. Také reaguje na rozdělení veřejných 
zakázek na dílčí celky, které mělo přinést úspory, což se však nestalo. Reaguje R. Holiš, který říká, že se obě 
stavby dají zrealizovat i za stávajících okolností. Popisuje průběh rozhodnutí o rozdělení na dílčí celky, které kdyby 
se nestalo, vysoutěžená cena by byla aktuálně jistě vyšší. Znovu opakuje, že jakékoliv oddálení stavby přinese jen 
vyšší náklady. Reaguje také na podnět ke spolkům, kde dodává, že bylo řečeno, že pro spolky bude dost možné 
potřeba využívat Společenský dům, jelikož v kulturním centru pro další sál např. rockový klub již prostor není. 
Zároveň upozorňuje na synergický efekt v dopravě, který může kulturní centrum přinést. 
J. Koryčanský reaguje, že očekával představení finanční náročnosti včetně úroků a představení budoucích 
darovacích smluv s firmami, které na kulturní centrum přispějí. Dodává, že obdržel e-mail od zástupce firmy ROBE, 
kde město přislíbilo vyřešení vjezdu k firmě DIOFLEX, následně čte obdržený e-mail (plné znění ve videozáznamu). 
Zde reaguje starosta, který zastupitele informuje, že k 15.12. byl vjezd k dané firmě vyřešen a komunikace je na 
výjimku zprůjezdněna obousměrně. Reaguje také M. Beníček, který informuje, že přislíbený dar od firmy REMAK 
byl 16.12. také potvrzen. Starosta dodává, že obdržel e-mail od p. Měrky, který nadále podporuje stavbu kulturního 
centra a věří, že i ostatní firmy z průmyslového areálu jsou ochotny město ve stavbě podpořit. Zde reaguje také R. 
Holiš, který dodává že absolvoval několik jednání, aby zajistil podporu ve financování stavby, ať už finanční či dary. 
Dotazuje se, kdo ze zastupitelů také učinil tento krok, a oslovil konkrétní firmy o podporu.  
M. Blinková dodává, že věří, že se vedení města na firmy z průmyslového areálu obrátí a zjistí, jakou finanční 
částkou jsou dané firmy schopny stavbu podpořit. Dodává, že dle jejích výpočtů i zde chybí 100 % připravenost 
projektu.  
J. Kučera reaguje, že v roce 2015 analyzovali potřeby kulturní infrastruktury. Z vyhodnocení vyplynulo, že je 
vhodnější pro klubové scény využít prostory Vrátnice, pro knihovnu vlastní budovu, jako prostory pro spolky využít 
Společenský dům a kulturní centrum směřovat pro T-klub a velký a malý sál. Dále předkládá formu 
pravděpodobného financování a také prezentuje shrnutí postupného zdražování stavebních prací. Dodává, že z 
dotazníků mezi občany vyplynulo, že je nutné řešit bydlení, parkování, dopravu a životní prostředí. Také dodává, 
že v době, kdy byla vysoutěžena veřejná zakázka na stavbu ve výši cca 274 milionů Kč nebylo o tomto hlasování 
ani uvažováno a nyní je cena o cca 50 milionů Kč vyšší. Na závěr dodává, že aktuálně město má prostory, se 
kterými může disponovat, např. Společenský dům.  
J. Koryčanský reaguje na e-mail p. Měrky a děkuje mu za snahu, ovšem dodává, že to má být práce vedení města. 
Doplňuje opět shrnutí finanční náročnosti a v případě i inflační doložky, tvrdí, že je aktuálně na částce cca 397 
milionů Kč, dotazuje s M. Hrnčárka, zda je mu známo, jaký úrok bude město platit. M. Hrnčárek odpovídá, že 
aktuálně přesnou částku spočítanou nemá. Bude vypsáno výběrové řízení na úvěr a poté je možné říci přesnou 
částku dle nabídek. J. Koryčanský dodává, že aktuálně tuto akci podpořit hlasem nemůže.  
Místostarostka reaguje, že je připraveno usnesení pro prověření financování a analyzování a podklady lze připravit 
na lednové zasedání zastupitelstva. Rozhodnutí je možné odložit na toto datum. Dodává, že městský úřad i kulturní 
agentura připravují plán B, jak by mohla fungovat kultura, byť v nevyhovujících podmínkách.  
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D. Drápala děkuje J. Kučerovi za připravení dat. Dodává také fakt, že v roce 2014 byla zahozena vize tehdejších 
představitelů města a pokud by tomu tak nebylo, město již kulturní centrum mohlo mít. Dodává, že pokud by se 
město rozhodlo jít cestou Společenského domu, mohli by občané města mít kulturní centrum a zároveň by byla 
zachována jeho historická hodnota, genius loci. 
L. Střálková děkuje za shrnutí usnesení. Zdůrazňuje fakt, že město kulturní centrum potřebuje a každé posunutí v 
čase stavbu prodražuje. Do projektu již bylo investováno mnoho, nejen finančních prostředků, ale i času. Myslí si, 
že jedinou možnou variantou je aktuálně stavět. 
P. Jelínek reaguje, že přestože byl zastáncem koupě budovy České pošty, teď již názor změnil a není pro koupi. 
Dodává, že měl problém s přístavbou knihovny z toho důvodu, že již dříve bylo zřejmě, že rekonstrukce bude 
vyžadovat větší finanční prostředky. Kulturní centrum je dle něj potřebné, avšak finanční náročnost je děsivá. Myslí 
si, že město nemůže mít obojí. Dle jeho názoru má Společenský dům genius loci, bohužel je však nevytopitelná a 
nemůže splňovat energetické úspory, jakákoliv přístavba či vestavba zde bude složitá.  
M. Drápal dodává, že při otázce, jakou finanční podporu sehnali zastupitelé, musí přiznat, že on se zde na shánění 
prostředků nepodílel. Dodává však, že je velmi málo pravděpodobné, že by financování stavby nezatížilo život 
Rožnováků. Dodává také, že na podzim budou probíhat volby a pokud bude toto rozhodnutí o stavbě přijato, budou 
následky řešit lidé, kteří budou ve vedení v následujících letech. S tímto výrokem souhlasí také J. Kučera. Ten také 
dodává, že vidí riziko ve financování formou rozprodávání majetku města či zadlužení. 
Reaguje R. Holiš, která dodává, že J. Kučera hovořil o soutěži na kulturní centrum, která byla zrušena. Upozorňuje 
na fakt, že v roce 2019 byla dohoda, že v okamžiku, kdy bude překročena maximální cena stavby, bude tato soutěž 
zrušena. Reaguje také na zdražování stavebních prací, které představil J. Kučera, které dle něj nelze vztahovat na 
stavbu kulturního centra, jelikož se jedná o odlišný typ stavby.  
J. Koryčanský pokládá dotaz, zda není cesta nabídnout projekt kulturního centra soukromému investorovi.  
 
Místostarosta shrnuje náročnost projektů koupě budovy České pošty, které je dle něj neefektivní. Neekonomická 
je dle jeho názoru také koupě Společenského domu, ze kterého není možné vybudovat moderní víceúčelové 
kulturní centrum. Budova kina je dle názoru odborníků budovou ke zbourání. Souhlasí s tím, že je aktuální cena 
kulturního centra velmi vysoká, ale říká, že ve svých rozměrech je to ideální prostor.  
M. Blinková se dotazuje J. Melchera zda ví, kde je přesně památková ochranná zóna Společenského domu a že 
se zde nedá provést přístavba stejně jako ke knihovně.  
Občanka p. Vičarová následně shrnuje potřebu kulturního centra ve městě a také stav současné budovy kina.  
A. Vychodil souhlasí s tím, že město potřebuje prostor pro organizaci plesů, tanečních či maturitních akcí. Obává 
se však finanční náročnosti stavby a apeluje na fakt, aby se město nezadlužilo na několik let dopředu.  
Občan p. Dorotík na závěr diskuze přednesl názor ke kulturnímu centru a přístavbě knihovny. Dodává, že se cena 
kulturního centra z 80 milionů Kč navýšila na 300 milionů Kč a podotýká, že se dle jeho názor jedná o tunelování 
peněz.  
  
usnesení č. 9/21/ZM/21/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informaci o závěrech hodnotící komise veřejné zakázky 
"Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm", dle důvodové zprávy a předložené přílohy a ukládá Radě města 
Rožnov pod Radhoštěm a Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm usilovat o získání dalších zdrojů financování 
této investice a návrh řešení předložit k projednání na následujícím zasedání zastupitelstva v lednu.  
Hlasování: Pro: 12, Proti: 2 (M. Blinková, A. Vychodil), Zdrželo se: 4 (M. Drápal, D. Drápala, J. Koryčanský, J. Kučera), 
Nehlasovalo: 1 (P. Jelínek)  

  
usnesení č. ../21/ZM/21/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm ukládá Radě města Rožnov pod Radhoštěm a Městskému úřadu 
Rožnov pod Radhoštěm: 
a) připravit k projednání na následujícím zasedání zastupitelstva v lednu rozpočtové opatření spočívající v uvolnění 
kulturní rezervy v plné výši a zapojení investic „Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm“ a „Přístavba knihovny“ 
do rozpočtu roku 2022, 
b) zajistit externí zdroje financování obou investic v plné výši formou bankovního úvěru v termínu do konce ledna 
2022. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
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C) Odbor kanceláře starosty 

7 - Změna určení funkce starosty - předkládá: Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva:  
Na zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm dne 14. 9. 2021 určilo zastupitelstvo města v bodě 1 
svého usnesení č. 28/18/ZM/14/09/2021, že funkce starosty města bude vykonávána jako funkce, pro kterou bude 
zvolený člen zastupitelstva města uvolněný. Starostou města byl následně usnesením č. 30/18/ZM/14/09/2021 
zvolen Ing. Jiří Pavlica. 
S ohledem na své pracovní závazky, kterým musí Ing. Jiří Pavlica v příštím roce vůči svému zaměstnavateli dostát, 
žádá Ing. Pavlica, aby mohl s účinností od 1. 1. 2022 vykonávat funkci starosty města jako neuvolněný člen 
zastupitelstva. 
Rozdělení gescí zůstává beze změny. 
Odměna pro starostu, který svou funkci vykonává jako neuvolněný zastupitel, je upravena v § 72 odst. 4 a § 73 
zákona o obcích. Podle těchto paragrafů platí, že obec poskytuje neuvolněnému starostovi odměnu v rozmezí od 
0,3 do 0,6násobku výše odměny, která by náležela uvolněnému členovi zastupitelstva, který vykonává funkci 
starosty. Ke dni zpracování tohoto podání stanoví výši odměn pro zastupitele nařízení vlády č. 318/2017 ve znění 
nařízení vlády č. 338/2017 (účinné od 1. 1. 2020). Pro město Rožnov pod Radhoštěm se výše odměny pro 
neuvolněného starostu pohybuje v rozmezí od 23 533 Kč do 47 065 Kč. Navrhujeme, aby odměna pro 
neuvolněného starostu byla stanovena ve výši 0,6násobku výše odměny, která by náležela uvolněnému členovi 
zastupitelstva, který vykonává funkci starosty, dle platných právních předpisů. K 1. 1. 20222 by se tak jednalo o 
částku 47 065 Kč měsíčně.  
Diskuze:  
J. Kučera oznamuje, že toto usnesení podpoří.  
J. Koryčanský respektuje toto rozhodnutí.  
M. Blinková dodává, že starostu lidsky chápe, ale mrzí ji, že došlo na její slova. Žádá o upřesnění občanům, co 
znamená funkce uvolněný a neuvolněný. Starosta upřesňuje, že náplň práce a funkce se nemění. Bude pobírat 
60% plat, oproti funkci uvolněné. Dodává, že funkci starosty bude plnit jako doposud, ne méně. 
  
usnesení č. 10/21/ZM/21/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo žádost starosty města o změnu určení funkce starosty z 
uvolněného na neuvolněného starostu dle důvodové zprávy a po projednání s účinností od 1. 1. 2022: • zrušuje 
bod 1 svého usnesení č. 28/18/ZM/14/09/2021, kterým určilo funkci starosty města Rožnov pod Radhoštěm jako 
funkci, kterou bude starosta města vykonávat jako uvolněný člen zastupitelstva města, a souhlasí, aby funkce 
starosty města byla vykonávána jako funkce, pro kterou nebude člen zastupitelstva města uvolněný • stanoví 
měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty města ve výši 0,6 násobku výše odměny, která by 
náležela uvolněnému členovi zastupitelstva města, který vykonává funkci starosty, dle platných právních předpisů.  
Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo se: 3 (M. Blinková, M. Drápal, A. Vychodil), Nehlasovalo: 2 (D. Drápala, J. 
Koryčanský)  

  
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:  
J. Koryčanský děkuje R. Holišovi za výzvu k práci dobrovolnictví. Informuje však, že chtěli dá výzvu do ohlášek v 
kostele, ale v při prověřování bylo zjištěno, že v Domově důchodců je zákaz návštěv a jsou zde schopni, si potřebu 
personálně zajistit sami. Zde reaguje R. Holiš, který říká, že v danou chvíli, kdy to bylo potřeba, zde dobrovolníci v 
Domově byli. Informuje, že na kraji je koordinátor dobrovolníků, tudíž kdokoliv bude chtít pomoci, může se přihlásit.  
D. Drápala děkuje za inovativní PF 2022 a dotazuje se, co ze semínek vyroste. M. Beníček reaguje, že se zde 
nachází směs bylin a lučního kvítí.  
M. Blinková oznamuje, že obdrželi od asistentky vedení dva e-maily. V prvním se nacházel dopis p. Dobrozemské 
a v druhém dopis od p. Fojtíka k situaci na Krytém bazénu. Žádá o informaci, zda je zde posun. Starosta reaguje k 
věci Krytého bazénu. Reakce proběhla prostřednictví deníku Jalovec a proběhla také schůzka se zaměstnanci, kde 
byl přítomen i nový jednatel. Zaměstnancům představil svou vizi a také jak má v plánu organizaci vést. Nastupuje 
k 3.1.2022. K věci p. Dobrozemské reaguje místostarostka, která oznamuje že zaslaný dopis je totožný s tím 
předchozím. Informuje, že proběhla schůzka i za účasti syna p. Dobrozemské, bohužel zde však není možné najít 
řešení ke spokojenosti p. Dobrozemské. Dodává, že dnešního zasedání se p. Dobrozemská zúčastnila z důvodu 
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zimní údržby a již má sjednanou schůzka se starostou. Reaguje také R. Holiš, který dodává, že s p. Dobrozemskou 
několikrát jednal, zúčastnil se i schůzky přímo na místě se sousedy, bohužel však p. Dobrozemská není ochotná 
vzniklou situaci, jakkoliv řešit.  
J. Malcová žádá městskou policii o prověření parkování na Záhumení v křižovatkách. Řidiči zde nerespektují žluté 
čáry.  
M. Drápal žádá, aby se vedení města nezakrývalo výběrovou komisí (určení jednatele Krytého bazénu), jelikož ta 
vydala pouze doporučení. Nového jednatele společnosti zvolila poté Rada města. 
  
 Předsedající  
Ing. Jiří Pavlica    ………………………………………………. 
starosta města  
 
 
 
Věcnou správnost ověřili:  
 
Bc. Markéta Blinková   ………………………………………………  
 
Ing. Radim Holiš    ……………………………………………… 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19:54 hodin 
Zápis byl vyhotoven 29. prosince 2021  
_________ 
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