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Zápis č. 20/2021, číslo jednací: 
z jednání zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo 

dne 7. 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: Bc. Markéta Blinková, Mgr. Martin Drápal, doc. PhDr. Daniel Drápala Ph.D., Ing. Radim Holiš, Petr 
Jelínek, Mgr. Miroslav Kokinopulos, doc. Mgr. Petr Kopecký Ph.D., Jaromír Koryčanský, Mgr. Kristýna Kosová, Ing. 
Jan Kučera MSc., Ing. Radúz Mácha, MVDr. Jana Malcová, Jiří Martínek, RNDr. Jiří Melcher, MUDr. Zdeněk 
Němeček, Ing. Jiří Pavlica, Ing. Jiří Sapík, Ing. Lenka Střálková, Alois Vychodil 
Omluveni: Jarmila Mikulášková, Libor Adámek 
Pracovníci městského úřadu: Ing. Martin Beníček, Ing. Martin Hrnčárek, Bc. Miroslav Kovář, Ing. Michal Laktiš, 
Ing. Lenka Pavelková, Mgr. Lucie Vančurová 
Zapisovatel: Magdaléna Kundrátová 
Ověřovatelé: Mgr. Martin Drápal, doc. Mgr. Petr Kopecký Ph. D. 
Návrhová komise: MVDr. Jana Malcová, Jaromír Koryčanský, 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) Útvar tajemníka 
3 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů  
4 - Zpráva o činnosti rady města  
C) Odbor strategického rozvoje a projektů 
5 - Zájem o vstup do kategorie B – MA21  
6 - Informativní zpráva k reportu aktivit Akčního plánu 2022-2025  
7 - Projednání a schválení Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod 
Radhoštěm  
D) Odbor školství a sportu 
8 - Dodatek ke zřizovací listině SVČ  
9 - Návratná finanční výpomoc - Iskérka  
E) Odbor správy majetku 
10 - Revokace usnesení č. 14/18 ze dne 14.09.2021 a projednání a schválení kupní smlouvy se zrušením věcného 
břemene na výkup částí pozemků p.č. 658/1 a p.č. 655 v k.ú. Tylovice  
11 - Projednání a schválení smlouvy o koupi staveb veřejné technické infrastruktury „Komunikace a inženýrské sítě 
na parc. č. 1565/4, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm“ od soukromých investorů v lokalitě ul. Sluneční do vlastnictví 
města Rožnov pod Radhoštěm  
12 - Projednání a schválení dodatku č. 2 k plánovací smlouvě stavby „Prodloužení splaškové kanalizace“ se 
soukromým investorem v lokalitě Horní Paseky, ul. Žerotínská v pozemcích v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm  
F) Odbor kanceláře starosty 
13 - Projednání a volba kandidátů na funkci přísedících u Okresního soudu ve Vsetíně na volební období 2022 - 
2026  
G) Odbor finanční 
14 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 12/2021  
15 - Převod disponibilních zdrojů z Fondu rozvoje technické infrastruktury  
16 - Investiční akce Přístavba knihovny - uvolnění kulturní rozpočtové rezervy  
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17 - Projednání a schválení návrhu rozpočtu města na rok 2022  
18 - Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu společnosti KRYTÝ BAZÉN 
ROŽNOV, spol. s r.o. pro rok 2022  
19 - Převod střediska zimní stadion, do společnosti Krytý Bazén Rožnov spol. s r.o.  
20 - Investiční akce Kulturní centrum  
H) Různé 
21 - Kontrola efektivity výdajů města Rožnova p. R. na propagaci cestovního ruchu v letech 2019 a 2020  
22 - Informace o cenách vodného a stočného pro rok 2022  
23 - Informace, podněty  
 
A) Procesní body 
1 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise - předkládá: Ing. Jiří 
Pavlica   
Důvodová zpráva: 
Předmětem tohoto podání je jmenování zapisovatele zasedání a určení dvou ověřovatelů zápisu a tří členů 
návrhové komise. 
Zapisovatele zasedání jmenuje v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm (dále 
jen "Jednací řád") předsedající přímo na zasedání zastupitelstva. O zapisovateli se nehlasuje. Jméno zapisovatele 
se uvede v zápise ze zasedání zastupitelstva.  
 Určení ověřovatelů zápisu vyplývá z § 95 zákona o obcích, který stanoví, že o průběhu zasedání zastupitelstva 
města je pořizován zápis, který podepisuje starosta nebo místostarostové a určení ověřovatelé. Ověřovatele 
navrhuje v souladu s Jednacím řádem předsedající přímo na zasedání zastupitelstva města a zastupitelé o jejich 
určení hlasují - viz návrh usnesení č. 1, který bude doplněn přímo na zasedání zastupitelstva.  
Určení tří členů návrhové komise stanoví Jednací řád. Členy návrhové komise navrhuje předsedající přímo na 
zasedání zastupitelstva města a zastupitelé o jejich určení hlasují - viz návrh usnesení č. 2, který bude doplněn 
přímo na zasedání zastupitelstva. Určení členové návrhové komise si zvolí předsedu. 
 
usnesení č. 1/20/ZM/07/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako ověřovatele zápisu tohoto zasedání zastupitele pana doc. 
Mgr. Petra Kopeckého, Ph.D. a Mgr. Martina Drápala. 
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Drápal), Nehlasovalo: 1 (A. Vychodil)  

 
usnesení č. 2/20/ZM/07/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto zasedání zastupitele Ing. 
Lenku Střálkovou, Jaromíra Koryčanského a MVDr. Janu Malcovou. 
Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 5 (J. Kučera, J. Malcová, Z. Němeček, J. Sapík, A. Vychodil)  

 
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".  
Diskuze:  
Program zasedání zastupitelstva byl změněn s úpravou v zápise, a to přeřazení projednávání bodu 16 za bod 19. 
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usnesení č. ../20/ZM/07/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva města dle předložené 
pozvánky. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno.  

 
usnesení č. 3/20/ZM/07/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí s projednáním bodu 16 (Investiční akce Přístavba knihovny) 
až po bodu 19 (Převod střediska zimní stadion, do společnosti Krytý Bazén Rožnov spol. s r.o.). 
Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo se: 4 (M. Blinková, D. Drápala, J. Koryčanský, Z. Němeček), Nehlasovalo: 1 (L. Adámek, J. 
Mikulášková, A. Vychodil)  

 
usnesení č. 4/20/ZM/07/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva města dle předložené 
pozvánky aktualizované na zasedání zastupitelstva města. 
Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo se: 4 (M. Blinková, D. Drápala, J. Koryčanský, Z. Němeček), Nehlasovalo: 1 (A. Vychodil) 

  
B) Útvar tajemníka 
3 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů - předkládá: 
Bc. Pavlína Štefániková Plesníková   
Důvodová zpráva: 
Smyslem tohoto bodu je poskytnout zastupitelům města souhrnnou informaci tajemníka městského úřadu o plnění 
úkolů uložených městskému úřadu zastupitelstvem města a o způsobu vyřízení podnětů z minulého zasedání 
zastupitelstva města.  
Seznam úkolů a podnětů společně s komentářem o aktuálním stavu jejich plnění je přílohou tohoto podání. 
Zastupitelé mají možnost stav plnění úkolů a vyřizování podnětů sledovat i průběžně přímo v SW určeném pro 
přípravu a konání zastupitelstva, do kterého mají zřízený přístup.  
 
4 - Zpráva o činnosti rady města - předkládá: Bc. Pavlína Štefániková Plesníková   
Důvodová zpráva: 
Předmětem tohoto bodu je informovat zastupitele města o činnosti rady města. 
Rada města se od posledního řádného zasedání zastupitelstva sešla celkově na 3 zasedáních v termínech: 12. 
11., 19. 11. a 26. 11. 2021. Celkem bylo projednáno 54 bodů. 
Přijatá usnesení z jednotlivých zasedání jsou zveřejněna na internetových stránkách města, nebo na sdíleném 
disku (Google). Zde jsou také uloženy podkladové materiály týkající se jednotlivých zasedání rady města. 
Diskuze:  
V tomto bodě zastupitelé diskutují nad několika tématy, jako např. Průmyslová zóna Zubersko, změna ve vedení 
Krytého bazénu. 
 
Diskuzi zahájil M. Drápal, který žádá informace k usnesení 2070 ze zasedání RM 3. 12., poukazuje na to, že VZ 
byla vypsána před schválením ROP zastupiteli, zde je nutné vysvětlit, jaká je změna, když peníze nebyly doposud 
přisouzeny. Jako druhý dotaz vznáší ohledně finančního příspěvku 250 tisíc od firmy IST z usnesení č. 2073. 
Reaguje místostarostka a uvádí, že darovací smlouva byla s firmou IST projednávána v polovině roku, kdy byl M. 
Drápal ještě radní. Podotýká, že smlouvy budou administrovány v momentě, kdy bude jasné, že budou projekty 
realizovány. Dále vysvětluje problematiku projektu výstavby dopravního napojení a je toho názoru, že je potřeba, 
aby se město v tomto projektu angažovalo a řešením bylo logické dopravní napojení. Starosta doplňuje, že se 
nejedná jen o novou lokalitu, ale také o stávající výjezdy. 
Architekt uvádí, že je nutné řešit již teď problematické dopravní napojení. Žádá promítnutí prezentace, kde je 
vysvětleno řešení průmyslového areálu, dále probíhá vysvětlení náležitostí, které lokalitu dopravně zatíží. Studie 
prověří, zda budou sjezdy sjednoceny, dále přístup areálu pro pěší a cyklisty a na závěr také náklady pro vytíženost. 
L. Pavelkova vysvětluje zastupitelům podmínku, že pokud neprojde ROP, tak nebude zakázka vypsána. 
M. Drápal chápe, že si město chce pohlídat dopravní napojení, nicméně podotýká, zda je počítáno také s prací 
aktuálních sjezdu, zajímá ho, zda bude probíhat stejným principem, kdy majitelé pozemku nebudou souhlasit. 
Architekt odpovídá, že budou přizváni a jednání budou probíhat společně. 
L. Pavelková zastupitelé informuje, že by zpracovatele rádi znali začátkem měsíce ledna. 
M. Drápal poukazuje na fakt, kdy vznikly studie, které vznikly jako parcely pro bydlení, ač s tím majitelé nesouhlasili, 
žádá, aby se tato věc neopakovala. 
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Později na toto téma reaguje i Z. Němeček, zajímá ho zejména, co bude ve skladovacích plochách, které mají být 
v průmyslové zóně vystavěny, kdo se o tyto sklady bude starat, kde budou lidé, zaměstnaní v areálu, bydlet, kudy 
budou do města jezdit? Dle jeho názoru bude navýšená kamionová doprava, vznáší dotaz, zda s tímto faktem 
město počítalo? 
Místostarostka odpovídá, že nyní není zcela jasné, jaký materiál se bude ve skladech skladovat. Na záměr IST 
probíhá zjišťovací systém EIA včetně vlivu dopravy. Uvádí, že městu jsou zřejmé i ostatní zátěžové věci. Parkování 
je pořešeno, budou požadavky i na zeleň a životní prostředí, také dopravní zátěž nebude opomenuta. Přiznává, že 
momentálně není jasné, kde budou lidé bydlet. Město momentálně získává informace od investora. 
Z. Němeček žádá vysvětlení, zda potřebuje město skladovací haly a další obchody? Místostarostka odpovídá, že 
se jednalo o konkrétní záměr, který v rámci Rožnova funguje. Dále upřesňuje, že požadavek města je vybudování 
průmyslové zóny, nikoliv obchodní zóny. Do diskuze vstupuje starosta a uvádí, že se jedná momentálně o 200 
pracovních míst a podotýká, že je důležité si uvědomit, že město o tyto místa může také přijít. Studií chce město 
vyřešit problematické výjezdy již nyní. 
J. Kučera vítá, že je město v této otázce aktivní, má ale problém s částkou za studií 740 tisíc Kč, kdy je toho názoru, 
že se jedná o nestandardní částku. Dále zmiňuje nekonzistentní postup k investorům a poslední poznámka z jeho 
strany je zhodnocení zakázek, které jsou, dle něj, přísné. Není řešením dělat studii za investora. L. Pavelková 
reaguje, že se jedná o velkou lokalitu, která zabírá 120 tisíc m2, které je nutno posoudit z hlediska autodopravy, 
veřejné dopravy, cyklodopravy. Požadavek, který je popsán ve veřejné zakázce, pracuje se 3 variantami. Dále 
uvádí, že cena je adekvátní, pokud se srovná s koncepcí např. Písečné. 
J. Koryčanský se ujišťuje, zda má město jistotu, že developer příjme projekt, který mu město předloží? Nesouhlasí, 
aby město platilo vysokou částku za studii a poukazuje také na vybudování areálu na zelené louce. Místostarostka 
reaguje, že by také byla nakloněna tomu, kdyby developer předložil projekt, který by byl přínosný pro všechny. 
Souhlasí také s tím, že by plocha mohla zůstat zelená, ale v územním plánu města je toto území zakresleno jako 
průmyslová zóna. J. Koryčanský podotýká, že pokud budou vybudovány sjezdy, je nutné tyto informace předat 
stavební komisi, aby s tímto souhlasili. Nechce, aby v areálu byly vystavěny přízemní budovy. Zde reaguje L. 
Pavelková a vysvětluje, že budova IST je dvoupodlažní, zaměstnanost bude rozšířena o ca 400 zaměstnanců. U 
ostatních budov existuje, ze strany developerů příslib, že budou přizpůsobeny. Místostarostka zastupitelé 
informuje, že ze strany města bylo od začátku nízkopodlažní výstavba rozporována. 
A. Vychodil reaguje, že před 3. volebním obdobím se na zmíněném pozemku chtěl vybudovat sběrný dvůr, 
následně proběhlo jednání s ŘSD a městu byl sjezd zamítnut. Z vyjádření chápe, že je tento fakt předjednán. 
Architekt vysvětluje, že je předjednáno kladně z toho důvodu, že se jedná o rozšíření I35 a ŘSD nemá důvod tuto 
variantu nepovolit. 
J. Kučera reaguje na srovnání tohoto projektu s projektem na Písečné a uvádí, že v oblasti Písečné město 
neinvestovalo, ale pouze kontrolovalo. 
R. Holiš reaguje, že tento záměr podporuje. 
Místostarostka uzavírá diskuzi k tomuto tématu a je toho názoru, že v tomto záměru není shoda zejména kvůli 
vysoké částce za studii a proto navrhuje, aby na další schůzce s investorem byla tato skutečnost prodiskutována. 
 
Dalším tématem tohoto bodu je nové vedení městské společnosti Krytý bazén. 
R. Mácha reaguje na RM 19. 11., která schválila do pozice nového jednatele J. Morcinka, zajímá ho, jaký byl hlavní 
důvod odvolat pana Zlámala a také, zda byla tato vzniklá záležitost projednána s kolektivem krytého bazénu? 
Starosta vysvětluje záměr města, který má sloučit krytý bazén a zimní stadion pod jednu společnost. Hlavním 
důvodem je fakt, že město nabylo dojmu, že nejlepší variantou je jmenovat vítěze, který uspěl v předchozích 
jednáních pro již zaniklou organizaci Sport Rožnov. Dále uvádí, že komunikace proběhla s panem Zlámalem i se 
zaměstnanci Krytého bazénu a na tomto setkání byly zodpovězeny jejich dotazy, pan Morcinek se setkání nemohl 
zúčastnit ze zdravotních důvodů.. Místostarostka doplňuje, že se zaměstnanci KB proběhne schůzka z důvodu 
nových dotazů. Dále uvádí, že koncem tohoto týdne proběhne schůzka také s panem Zlámalem a Morcinkem. 
Na diskuzi navazuje M. Blinková, která žádá předložení dopisu zaměstnancům KB a vznáší dotaz na 
místostarostku, zda je pravda zmínka o generační výměně ohledně S. Zlámala? Místostarostka uvádí, že si není 
vědoma této poznámky z její strany. Chápe, že se zaměstnanci obávají o svá místa. Zmiňuje, že se posuzovaly 
postupy jednotlivých jedinců. M. Blinková reaguje, že nepřítomnost pana Morcinka byla na škodu a podotýká, že 
zaměstnanci nebyli o vizi informováni. 
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C) Odbor strategického rozvoje a projektů 
 5 - Zájem o vstup do kategorie B – MA21 - předkládají: Ing. Michal Laktiš, Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva: 
Zastupitelstvo města schvaluje ZÁJEM O VSTUP DO KATEGORIE B a zároveň přihlášení k obhajobě kategorie B 
v roce 2022, na základě usnesení č. 2031/106/RM/12/11/2021 rady města konané dne 12. 11. 2021.Na základě 
hodnotících kritérií MA21 pro rok 2020 kategorie C a schválení 10-ti Auditů udržitelného rozvoje, bylo město Rožnov 
pod Radhoštěm v roce 2020 v rámci projektu Efektivní úřad v Rožnově pod Radhoštěm 
(CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010020) zaraženo do kategorie C***.  
Od 1. března 2021 jsou aktivity MA21 realizovány prostřednictvím projektu Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm 
(CZ.03.4.74/0.0./0.0./19_109/0016826). Hlavním cílem projektu je mimo jiné postup z již získané kategorie C*** do 
kategorie B. 
Město Rožnov v rámci této klíčové aktivity projektu bude realizovat kroky pro dosažení vyšší kategorie (B), a to 
zejména postupným plněním povinných kritérií MA21, které jsou nezbytné pro přidělení této kategorie „B“. 
Pro naplnění jednotlivých kritérií pro postoupení z kategorie C***“ do kategorie „B“ dojde také ke zpracování 10 
reauditů udržitelného rozvoje včetně obhajoby na místě (podzim 2022) dle Metodiky hodnocení udržitelného 
rozvoje v rámci MA21. Audity UR jsou zpracovávány odborníky z řad zaměstnanců MěÚ. 
Bude se jednat o reauditaci níže uvedených auditů UR: • Správa věcí veřejných a územní rozvoj • Životní prostředí 
• Udržitelná spotřeba a výroba • Doprava a mobilita • Zdraví • Místní ekonomika a podnikání • Vzdělávání a výchova 
• Kultura a volný čas • Sociální prostředí • Globální odpovědnost PŘÍLOHY:Výpis usnesení z 106. zasedání rady 
města 
ZÁSADY MA21 - str. 7  
Podrobný popis klíčových aktivit projektu - str. 4  
Diskuze:  
První je do diskuze je přihlášen R. Mácha a hodnotí tento počin velice pozitivně. S kladným hodnocením se přidává 
také J. Kučera, který tento projekt rovněž podporuje. 
 
usnesení č. 5/20/ZM/07/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informaci o možné postupu města z kategorie C*** do 
kategorie B v rámci agendy MA21 dle důvodové zprávy a předložených příloh a po projednání schvaluje zájem 
města vstoupit do kategorie B a přihlášení města k obhajobě kategorie B v roce 2022. 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Blinková), Nehlasovalo: 0  
 
6 - Informativní zpráva k reportu aktivit Akčního plánu 2022-2025 - předkládají: Ing. Jiří Pavlica, Ing. Michal 
Laktiš   
Důvodová zpráva: 
V únoru 2021 byl pro město Rožnov pod Radhoštěm schválen nový Strategický plán rozvoje s výhledem do roku 
2030. Součástí byl také I. Akční plán na roky 2022-2025, do kterého bylo vybráno 130 aktivit k realizaci. 
V dalším období do listopadu 2021 bylo připravováno optimální prostředí softwaru ATTIS k řízení a plnění 
uvedeného dokumentu, včetně toho, že zde byly zaimplementovány všechny aktivity I. Akčního plánu. 
Následně bylo vyzkoušeno první reportování aktivit v ATTISU z řad vedoucích odborů. K reportování bylo 
vyžadováno zvolení indikátoru na stupnici 1- 4 (1 = kriticky neplněno, 2 = neplněno, 3 = plněno podle plánu, 4 = 
splněno) a stručné popsání stavu aktivity. 
Odbor strategického rozvoje a projektů informuje, že reporting Akčního plánu probíhal v termínu 8. 11. 2021-18. 
11. 2021.Celkem bylo odreportováno 130 aktivit ze 130:= plněno dle plánu – 85 (zelená) - 1 aktivita je splněna= 
neplněno – 39 (oranžová)= kriticky neplněno – 0 (červená)= nevyplněn reporting – přepnutí na jinou odpovědnou 
osobu – 6 (šedá) 
V příloze 1 je zpracován souhrnný přehled reportu, který byl učiněn v ATTISU. Na přístupu do ATTISU pro politickou 
reprezentaci a další zainteresované strany se nyní pracuje.  
Pilotní reporting Akčního plánu byl předložen členům Strategického výboru na jeho zasedání dne 25. 11. 2021. 
Charakter prvního reportu byl určen k připomínkování a díky zpětné vazbě vylepšením do budoucna.SV následně 
schvaloval metodou per rollam pracovní prostředí ATTIS, ve kterém bude probíhat průběžně reporting aktivit 
Akčního plánu 2022–2025.  
Diskuze:  
R. Mácha je přesvědčen, že se jedná o krok správným směrem, avšak má 2 připomínky. 1. připomínka se týká 
aktivit, je toho názoru, že jich je v systému hodně a vidí smysl v tom, aby byly aktivity členěny do tematických 
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kategorii. 2. připomínka je k sledování průběžného čerpání. Zde reaguje M. Laktiš, který uvádí, že není zcela 
jednoduchá sjednotit dva software. 
Do diskuze vstupuje M. Blinková, která žádá M. Laktiše, zda by mohlo být přístupno více informací k cyklodopravě 
(př. budování cyklostezky s Trojanovicemi) a souhlasí s R. Máchou, aby byly zřejmé finanční provazby a také s 
řazením do tematických bloků. M. Laktiš reaguje na cyklostezku s Trojanovicemi a informuje o střetnutí, které 
proběhlo v minulém týdnu. Byl nastaven harmonogram, následně bude studie, projektová dokumentace a hledání 
finančních zdrojů. 
J. Kučera vyjadřuje potřebu navázat aktivity na finance a propojit s rozpočtem. Podotýká, že dnes bere ZM na 
vědomí, takže předpokládá, že bude dopracováno a následně předloženo na ZM. 
 
usnesení č. 6/20/ZM/07/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí první report aktivit Akčního plánu 2022-2025 v 
pracovním prostředí ATTIS dle důvodové zprávy a její přílohy. 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 
 7 - Projednání a schválení Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod 
Radhoštěm - předkládají: Ing. Michal Laktiš, Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva: 
Komunitní plán sociálních služeb je klíčový dokument pro plánování financování a rozvoj sociálních služeb na 
území obcí s rozšířenou působností. Tento dokument zahrnuje informace o sociálních službách, analyzuje nabídku 
i poptávku po sociálních službách v regionu a navrhuje jejich optimální síť s přihlédnutím k finančním zdrojům. 
Každoročně je zpracovávána aktualizace komunitního plánu, která reaguje na aktuální situaci a vývoj.Informace o 
připraveném Komunitním plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2022+ byla 
předložena Radě města Rožnov pod Radhoštěm na jejím zasedání dne 12.11.2021. Rada města vzala informaci 
o připraveném komunitním plánu na vědomí.Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm je Komunitní plán 
rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2022+ předložen k projednání a ke 
schválení. Poté bude předložen ke schválení také Valné hromadě Mikroregionu Rožnovsko. 
Diskuze:  
Po projednání tohoto bodu následuje přestávka. 
 
----přestávka---- 
 
usnesení č. 7/20/ZM/07/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a schvaluje Komunitní plán rozvoje sociálních a 
souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2022+ dle důvodové zprávy a předložených příloh. 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 
D) Odbor školství a sportu 
8 - Dodatek ke zřizovací listině SVČ - předkládají: Mgr. Lucie Vančurová, Mgr. Kristýna Kosová   
Důvodová zpráva: 
Dne 18.10.2021 jsme obdrželi žádost Střediska volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace (dále jen 
"SVČ") o úpravu zřizovací listiny, konkrétně o rozšíření okruhu doplňkové činnosti o Pronájem nemovitostí, bytů a 
nebytových prostor. 
Doplňková činnost musí navazovat na hlavní účel a předmět činnosti SVČ a její výkon musí být zřizovatelem 
povolen za účelem lepšího využití všech hospodářských možností a odbornosti zaměstnanců organizace. 
Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace.  
Nyní zřizovací listina umožňuje SVČ vykonávat doplňkovou činnost v následujících oblastech: 
-Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v následujících oborech činnosti: 
a) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti, 
b) pronájem a půjčování věcí movitých, 
c) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení. 
Vzhledem k tomu, že v současné době má SVČ mimo pavilon B u ZŠ Pod Skalkou, pronajaty prostory v obchodním 
domě Láz, které využívá pro činnost Puntíku, a dále část Společenského domu, je využití těchto prostor k 
krátkodobému a individuálnímu pronájmu, resp. podnájmu, vhodnou možností k posílení výnosů SVČ.K rozšíření 
okruhu doplňkové činnosti SVČ může dojít na základě schválení dodatku č. 4 ke zřizovací listině zastupitelstvem 
města.  
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Diskuze:  
Místostarostka informuje zastupitelé, že změna umožňuje krátkodobé pronájmy. M. Kokinopulos vznáší dotaz, zda 
není napadnutelné to, že středisko volného času je v pronájmu a prostory budou pronajímat? L. Vančurová 
potvrzuje, že tento fakt je ošetřen ve smlouvě. 
 
usnesení č. 8/20/ZM/07/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo žádost ředitele Střediska volného času Rožnov p. R., 
příspěvková organizace, se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 75044340 (dále jen 
"SVČ") o rozšíření okruhu doplňkové činnosti a po projednání schvaluje s účinností od 1. 1. 2022 dodatek č. 4 ke 
Zřizovací listině SVČ uvedený v předložené příloze. 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 
9 - Návratná finanční výpomoc - Iskérka - předkládají: Mgr. Kristýna Kosová, Mgr. Lucie Vančurová   
Důvodová zpráva: 
Dne 2. 11.2021 obdrželo Město Rožnov pod Radhoštěm žádost o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 600 tis. od 
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 (viz. příloha 
žádost č. 1).V případě, že by město mělo zájem vyhovět žádosti Iskérky, může v souladu s §10a zákona č. 250/2000 
Sb. zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů poskytnout 600 tis. formou tzv. návratné finanční 
výpomoci. Tu lze poskytnout na základě žádosti, která by měla obsahovat náležitosti dle §10a, odst. 3) tohoto 
zákona (příloha žádost č. 2). Zákon byl od 1. 6. 2021 novelizován a právnická osoba by měla k žádosti doložit i 
informace o svých skutečných majitelích formou úplného výpisu z evidence skutečných majitelů. Rada Města 
Rožnov pod Radhoštěm dne 26. 11.2021 projednala předmětnou žádost Iskérky a doporučila Zastupitelstvu města 
Rožnov pod Radhoštěm požadovanou návratnou finanční výpomoc ve výši 600 000 Kč Iskérce poskytnout. Nutnou 
podmínkou pro poskytnutí návratné finanční výpomoci je schválení rozpočtové opatření č. 11/2021 v rozsahu 600 
tis. Kč (viz příloha č. 1). K danému požadavku lze jen doplnit, že žadatel nevlastní žádný majetek, kterým by mohl 
půjčku zaručit. V případě nesplacení pak vystává otázka, jak takovou situaci řešit, přičemž městu hrozí reálná 
ztráta.  
Diskuze:  
K tomuto bodu jsou přizvány ředitelka ze společnosti Iskérka a ekonomka. 
Krátce reaguje M. Hrnčárek, že pokud se půjčka bude realizovat, musíme schválit ROP. Konstatuje, že jde o 
bezúročnou půjčku a město jde do vědomého rizika. 
Místostarostka žádá stanovisko z FV. R. Mácha reaguje, že 11 zúčastněných hlasovalo PRO. 
Místostarostka vyzývá paní Klvaňovou, aby vysvětlila zastupitelům přehled činností společnosti Iskérka. 
 
---probíhá prezentace o společnosti Iskérka (viz audiozáznam) --- 
 
J. Kučera je pro poskytnutí půjčky. Jeho názorem je to, že organizace dělá svou práci dobře a je důležité společnosti 
pomoct. 
Místostarostka uvádí, že RM se dohodla, že město osloví kraj i ministerstvo a budou požadovat, aby byly termíny 
zřejmé již na začátku roku. 
Ředitelka společnosti reaguje, že se o tomto problému ví a řeší se na ZK. Společnost reagovala na jiný projekt, 
který byl na předfinancování, a proto nyní čeká na vyplacení částky, bohužel se Iskérka dostala do špatné situace. 
P. Jelínek informuje zastupitelé o reakci sociální komise. Zúčastnění hlasovali pro podporu, bohužel nebyli 
usnášeníschopní. Poukazuje na pozdní časové rozvržení ze strany Iskérky a podotýká, že záleží na ZM, zda 
schválí bezúročnou půjčku bez ručení. On sám žádost podpoří. 
Místostarostka dále uvádí, že proběhla komunikace s krajským úřadem, zda Iskérka financování, které požaduje, 
dostane. Také byla prověřena možnost vrácení půjčky, Žádá ekonomku společnosti, aby tento proces vysvětlila. 
Ekonomka vysvětluje průběh, kdy půjčka nebude nákladová položka, ale jen závazková. Bude tedy hrazena, 
jakmile Iskérka obdrží finanční prostředky. Uvádí zdroje financování, které jsou dotace ZK, prostředky z 
Mikroregionu Rožnovsko, zdroje darů od fyzických i právnických osob. Půjčka tedy bude splacena, jakmile budou 
finanční prostředky. 
J. Koryčanský zastupitelé informuje, že hodnotí velice kladně práci Iskérky a tento projekt podporuje jak on, tak 
celá strana KDU-ČSL. Zmiňuje také nefunkční systém státu, který způsobuje problémy neziskovým organizacím a 
doufá, že bude v následujících letech upraven. 
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M. Blinková reaguje, že zákon o sociálních službách je platný od roku 2006 a také doufá v jeho úpravu. Práci 
Iskérky je, dle jejího názoru, nutná a potřebná. Určitě projekt podpoří. 
L. Střálková tuto žádost určitě podpoří. Uvádí, že společnost si každý rok tuto situaci řešila sama, nikdy nežádala 
o půjčku, proto si myslí, že je důležité, aby tato položka byla schválena. 
I ostatní zastupitelé souhlasí s podporou tohoto projektu. 
J. Kučera dodává na závěr, že v podkladech chybí souhra s projektem. 
 
usnesení č. 9/20/ZM/07/12/2021 
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 uvedenou v předložené příloze č. 4 a po projednání schvaluje: 
• rozpočtové opatření č. 11/2021 v rozsahu 600 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené 
přílohy č. 1  
• 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.  
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 
E) Odbor správy majetku 
10 - Revokace usnesení č. 14/18 ze dne 14.09.2021 a projednání a schválení kupní smlouvy se zrušením 
věcného břemene na výkup částí pozemků p.č. 658/1 a p.č. 655 v k.ú. Tylovice - předkládají: Ing. Lenka 
Pavelková, Mgr. Kristýna Kosová   
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm obdrželo nabídku na výkup pozemku p.č. 655 v k.ú. Tylovice, který má charakter 
soukromé příjezdové komunikace. Tato nabídka byla projednána v koordinační skupině dne 26.1.2021. 
Koordinační skupina odkoupení celého pozemku nedoporučila, protože většina nabízeného pozemku není veřejně 
přístupná a slouží jako příjezd k soukromé nemovitosti. Při následném jednání s vlastníkem výše uvedeného 
pozemku bylo dohodnuto, že město vykoupí jen část nabízeného pozemku p.č. 655 a část pozemku p.č. 658/1, 
které jsou součástí místní komunikace pasportní číslo 617 v k.ú. Tylovice v ulici Za Hážovkou. V rámci geodetického 
měření byl geometrickým plánem č. 1363-163/2021, který je přílohou č. 1 projednávaného bodu, z pozemku p.č. 
658/1 oddělen a nově označen pozemek p.č. 658/5 o výměře 30 m2. Dále byl uvedeným geometrickým plánem z 
pozemku p.č. 655 oddělen a nově označen díl "a" o výměře 9 m2. Nově vzniklý pozemek p.č. 658/5 a díl "a" budou 
předmětem převodu.Výkup pozemků byl projednán zastupitelstvem města dne 14.09.2021 a schválen pod číslem 
usnesení 14/19. Vzhledem k tomu, že pozemek p.č. 655 byl nově zatížen věcným břemenem zřízeným Smlouvou 
darovací, o zřízení věcného břemene nelze zapsat do katastru nemovitostí převod výše uvedeného dílu "a" bez 
zrušení věcného břemene cesty a stezky, spočívající v právu chůze a jízdy nemotorovými i motorovými vozidly za 
účelem zajištění přístupu a příjezdu. Z tohoto důvodu bude usnesení č. 14/19 ze dne 14.09.2021 revokováno.Odbor 
správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání výkup nově vzniklého pozemku p.č. 658/5 o výměře 
30 m2 ve vlastnictví manželů Mxxxxxxx Mxxxxxxx a Jxxx Mxxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm, projednání výkupu nově odděleného dílu "a" o výměře 9 m2 odděleného z pozemku p.č. 
655 v podílovém spoluvlastnictví Lxxxxxx Hxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxx,756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
a Mxxxxxxx Mxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxx 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, to vše v k.ú. Tylovice a 
bezúplatné zrušení věcného břemene cesty a stezky spočívající v právu chůze a jízdy nemotorovými i motorovými 
vozidly za účelem zajištění přístupu a příjezdu pro oprávněnou nemovitost pozemek p.č. 658/4 na zatíženém nově 
odděleném dílu "a", který vznikl z pozemku p.č. 655 a je předmětem prodeje ve znění "Kupní smlouvy se zrušením 
věcného břemene" č. 250/2021/OSM uvedené v příloze č. 2 projednávaného bodu. Předmět výkupu je vyznačen 
v situačním snímku uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu. Kupní smlouva se zrušením věcného břemene 
č. 250/2021/OSM bude uzavřena mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím, Mxxxxxxxx Mxxxxxxxx, 
Jxxxx Mxxxxxxxxxx a Lxxxxxxx Hxxxxxxx jako prodávajícími a Jxxxx Mxxxxxxxx jako oprávněným z věcného 
břemene. 
Stanovení ceny obvyklé vychází ze Znaleckého posudku č. 33/4300/2021 zpracovaného Ing. Janou Mikušovou 
dne 25.06.2021, který tvoří přílohu č. 4 projednávaného bodu, kdy cena vykupovaných pozemků je ve výši 300,- 
Kč/m2 a celkové náklady na výkup činí 11.700,- Kč. Tento znalecký posudek je zpracován pro ocenění pozemků 
ve stejné lokalitě - ulice Za Hážovkou.  
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usnesení č. 10/20/ZM/07/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm revokuje své usnesení č. 14/18/ZM/14/09/2021 ze dne 14.09.2021 
a schvaluje výkup části pozemku p. č. 658/1 o výměře 30 m2 oddělené a označené jako pozemek p.č. 658/5 od 
manželů Mxxxxxxx Mxxxxxxx a Jxxx Mxxxxxxxxx, xxx trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm a výkup části pozemku p.č. 655 o výměře 9 m2 oddělené a označené jako díl "a" od spoluvlastníků 
Lxxxxxx Hxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a Mxxxxxxx Mxxxxxxx, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm dle geometrického plánu č. 1363-163/2021, který je 
přílohou č. 1 projednávaného bodu a dohodu o zrušení věcného břemene cesty a stezky, spočívající v právu chůze 
a jízdy nemotorovými i motorovými vozidly za účelem zajištění přístupu a příjezdu pro oprávněnou nemovitost 
pozemek p.č. 658/4 na nově odděleném dílu "a" z pozemku p.č. 655 s Jxxxx Mxxxxxxxx, trvalý pobyt 
xxxxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, to vše v k.ú. Tylovice dle důvodové zprávy a předložených 
příloh. Zastupitelstvo města dále schvaluje uzavření kupní smlouvy se zrušením věcného břemene č. 
250/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím, Mxxxxxxxx Mxxxxxxxx, Jxxxx Mxxxxxxxxxx 
a Lxxxxxxx Hxxxxxxx jako prodávajícími a Jxxxx Mxxxxxxxx jako oprávněným z věcného břemene ve znění 
uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu. 
Schválená kupní smlouva se zrušením věcného břemene je součástí tohoto usnesení. 
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (J. Martínek), Nehlasovalo: 2 (M. Blinková, J. Pavlica)  

 
11 - Projednání a schválení smlouvy o koupi staveb veřejné technické infrastruktury „Komunikace a 
inženýrské sítě na parc. č. 1565/4, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm“ od soukromých investorů v lokalitě ul. 
Sluneční do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm - předkládají: Ing. Lenka Pavelková, Mgr. Kristýna 
Kosová   
Důvodová zpráva: 
Stavebníci: manželé xxxxPxxx Kxxxxxxxxx a xxxxLxxxx Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm,  
 Rxxxxxx Vxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
 Jxxxx Zxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
vybudovali z důvodu rozšíření vodovodního řadu a splaškové kanalizace v lokalitě označené v územním plánu 
města Rožnov p. R. jako „Plocha přestavby pro bydlení BI č. 35“ na ul. Sluneční a určené pro možnost výstavby 
dalších rodinných domů na pozemcích p. č. 1565/4 (xxxxPxxx a xxxxLxxxx Kxxxxxxxxxxxx), p.č.1565/5 a p.č. 
1565/9 (Rxxxxxx Vxxxx) a p.č. 1563/1 (Jxxxx Zxxx), vše v k.ú. Rožnov p.R. stavbu nové veřejné technické 
infrastruktury, vodovodního řadu DN 80 v délce 75,3 m a splaškové kanalizace v délce 90,2 m uložených na a v 
pozemcích v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Katastrální mapa předmětné lokality s vyznačením pozemků ve 
vlastnictví města je v příloze č. 10 projednávaného bodu.Podkladem pro vybudování staveb veřejné technické 
infrastruktury bylo: 
- rozhodnutí o schválení stavebního záměru na stavbu IO 03 Kanalizace splašková a IO 04 Vodovod sp.zn. 
MěÚ/OŽPV/04401/2020/VH/PšA-231/2, č.j. MěÚ-RpR/17832/2020 ze dne 12.3.2020 (viz. příloha č. 4 
projednávaného bodu), 
- a rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením sp.zn. MěÚ/OŽPV/65579/2020/VH/PšA-231/2, č.j. 
MěÚ-RpR/83027/2020 ze dne 9.9.2020 (viz. příloha č. 5 projednávaného bodu). 
Výše uvedení stavebníci jsou dle kolaudačního souhlasu s užíváním stavby „Komunikace a inženýrské sítě na parc. 
č. 1565/4, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm“, IO 03 Kanalizace splašková a IO 04 Vodovod sp. zn. 
MěÚ/OŽPV/013753/2021/VH/PšA-231/Sou, č.j. MěÚ-RpR/025692/2021 ze dne 24.3.2021 (viz. příloha č. 6 
projednávaného bodu) výlučnými spoluvlastníky stavby veřejné technické infrastruktury: 
1) vodovodního řadu z PE 100, DN 80 mm v délce 75,3 m na a v pozemcích p.č. 3575/6, p.č. 3575/1, p.č. 1549/3, 
p.č. 1548/7, p.č. 1565/10 a p.č. 1565/4 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ukončeného 1 ks podzemním hydrantem 
DN 80, 
2) splaškové kanalizace z potrubí PP-MD DN 250 mm v délce 90,2 m, prefabrikované revizní šachty Š3, Š4 DN 
1000 mm - 2 ks, plastové revizní šachty PP DN 400 mm - 1 ks 
 a plastové revizní šachty Š2 PP DN 600 mm - 1 ks na a v pozemcích p.č. 1565/9, p.č. 1565/4, p.č. 1549/2, p.č. 
1549/1 a p.č. 3575/1 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, 
(dále jen „veřejná infrastruktura“). 
Při realizaci stavby splaškové kanalizace došlo ke změně trasy a technologie stavby. 
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Původně byl navržen kanalizační sběrač, který měl odvádět splaškové odpadní vody od budoucí zástavby 3 RD do 
navržené čerpací stanice ČS a z té následně splaškové odpadní vody měly být čerpány výtlačným potrubím do 
stávajícího potrubí splaškové kanalizace na parc. č. 3575/1v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm.  
Nově po dohodě s vlastníky sousedních pozemků p.č. 1549/2 a p.č. 1549/1 bylo odvedení splaškových odpadních 
vod z řešené oblasti vyřešeno novým gravitačním kanalizačním sběračem zaústěným do stavající splaškové 
kanalizace na pozemku p.č. 3575/1. Úsek kanalizačního sběrače „S“ přes parcelu č. 1549/2 byl proveden 
bezvýkopovou technologií – protlakem (koordinační situační výkres je v příloze č. 11 projednávaného bodu).  
V příloze č. 7 projednávaného bodu je situační výkres zaměření skutečného stavu splaškové kanalizace a 
vodovodního řadu. 
Předpokládané celkové rozpočtované náklady na původní stavbu byly 3.219.998,84 Kč včetně DPH (vodovod – 
660.291,29 Kč, splašková kanalizace – 2.539.137,56 Kč, vedlejší rozpočtové náklady 20.570,00 Kč s DPH).  
Předmětem výkupu je na základě Plánovací smlouvy ke stavbě „Komunikace a inženýrské sítě na parc. č. 1565/4, 
k.ú. Rožnov pod Radhoštěm“, IO 03 Kanalizace splašková a IO 04 Vodovod č. sml. 41/2020/OSM ze dne 3.3.2020 
(viz. příloha č. 2 projednávaného bodu) a žádosti o uzavření smlouvy o koupi staveb veřejné infrastruktury z 
10.6.2021 (viz. příloha č. 8 projednávaného bodu) výše uvedená stavba vodovodního řadu a splaškové kanalizace, 
kterou vybudovali výše uvedení stavebníci na své náklady.  
Dle předložených dokladů činily celkové fakturované náklady za výše uvedenou stavbu (včetně nákladů na 
projektovou dokumentaci, poplatky za územní rozhodnutí a stavební povolení, GP) 1.065.163,26 Kč vč. DPH. 
Znaleckým posudkem č. 32-2021 z 10.11.2021 byla znalcem Ivo Pupíkem, 1. máje 1036, 757 01 Valašské Meziříčí 
stanovena obvyklá cena pro vykupovanou stavbu ve výši 890.000,- Kč vč. DPH (viz. příloha č. 3 projednávaného 
bodu). Podle čl. 5. platných „Pravidel výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury“, schválených 
Zastupitelstvem města Rožnova p. R. dne 5.11.2019 usnesením č. 17/VII (dále jen „Pravidla“) přísluší stavebníkům 
vyplacení 50 % výsledné nejnižší ceny (fakturované nebo určené znalcem) při stavbě sdruženými individuálními 
stavebníky, což v tomto případě při splnění podmínek dle bodu 5.2 písm. a) Pravidel činí 445.000,- Kč s DPH z 
obvyklé ceny stanovené znaleckým posudkem. 
Výpočet kupní ceny: Fakturovaná částka (s DPH) Znalecký posudek (cena obvyklá s DPH)Vodovodní řad 
478.595,28 Kč 408.427,- KčSplašková kanalizace 561.369,98 Kč 481.741,- Kčostatní náklady za 
PD+zaměření+poplatky za ÚR a st. povolení 25.198,- Kč neoceňuje se CELKEM s DPH 1.065.163,26 Kč 890.000,- 
Kč (po zaokrouhlení)50% z 890.000,- Kč ……………. 445.000,- Kč 
Dle bodu 5.3 Pravidel lze částku za odkup veřejné infrastruktury nepřesahující 500.000,- Kč vyplatit jednorázově. 
Na základě žádosti stavebníků ze dne 22.11.2021 (viz. příloha č. 9 projednávaného bodu) navrhuje odbor správy 
majetku částku za odkup veřejné infrastruktury zařadit do rozpočtu FRTI na rok 2022 a vyplatit ji stavebníkům v 
návaznosti na schválený rozpočet města Rožnov pod Radhoštěm jednorázově do 30.6.2022.Rada města na svém 
108. zasedání dne 26.11.2021, č. usnesení 2058/108/RM/26/11/2021 projednala nabytí staveb veřejné technické 
infrastruktury a přijala usnesení, v němž doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení veřejné technické 
infrastruktury - splaškové kanalizace a vodovodního řadu, včetně uzavření příslušné smlouvy č. 266/2021/OSM 
uvedené v příloze č. 1 projednávaného bodu. Návrh na odkup veřejné technické infrastruktury byl stanoven na 50 
% z ceny obvyklé dle znaleckého posudku dle platných Pravidel. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh usnesení dle důvodové zprávy a příloh 
projednávaného bodu.  
 
usnesení č. 11/20/ZM/07/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi staveb veřejné technické infrastruktury, vodovodního 
řadu v délce 75,3 m a splaškové kanalizace v délce 90,2 m uložených v pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm 
v lokalitě ul. Sluneční do vlastnictví města od vlastníků:manželé xxxxPxxx Kxxxxxxxxx a xxxxLxxxx Kxxxxxxxxxxxx, 
oba xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
Rxxxxxx Vxxxx, xxxxxxxxxxxxxx756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
Jxxxx Zxxx, xxxxxxxxxxxxxx756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
za cenu ve výši 445.000,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření smlouvy 
č. 266/2021/OSM o koupi staveb veřejné technické infrastruktury ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného 
bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a výše uvedenými stavebníky. Schválená smlouva je součástí tohoto 
usnesení. 
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (M. Blinková, J. Pavlica)  
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12 - Projednání a schválení dodatku č. 2 k plánovací smlouvě stavby „Prodloužení splaškové kanalizace“ 
se soukromým investorem v lokalitě Horní Paseky, ul. Žerotínská v pozemcích v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm - předkládají: Ing. Lenka Pavelková, Mgr. Kristýna Kosová   
Důvodová zpráva: 
Dne 21.12.2017 uzavřelo město Rožnov pod Radhoštěm Plánovací smlouvu ke stavbě „Prodloužení splaškové 
kanalizace“ č. 303/2017/OSM, uvedenou v příloze č. 2 projednávaného bodu (dále jen „Plánovací smlouva“), na 
základě, které byly stanoveny mj. podmínky pro vybudování nové veřejné infrastruktury, splaškové kanalizace v 
části lokality Horní Paseky, ul. Žerotínská v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. 
Stavba splaškové kanalizace byla realizována v průběhu roku 2020. Protože ale nebyla zkolaudována, nedošlo by 
k dokončení stavby splaškové kanalizace ve stanoveném termínu dle článku V. odst. 1 Plánovací smlouvy, tj. 
nejpozději do tří let od uzavření Plánovací smlouvy, požádala žadatelka Kxxxx Mxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx756 61 Rožnov pod Radhoštěm dne 9.10.2020 o prodloužení platnosti plánovací smlouvy do 
31.12.2021. Na základě této žádosti byl po schválení zastupitelstvem města č. usnesení 13/14/ZM/08/12/2020 ze 
dne 8.12.2020 podepsán dne 17.12.2020 Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě, uvedený v příloze č. 3 projednávaného 
bodu, kterým byl prodloužen termín platnosti této smlouvy do 31.12.2021. 
Vzhledem k tomu, že stavba splaškové kanalizace zatím není z technických důvodů zkolaudována, podala dne 
1.11.2021 žadatelka Kxxxx Mxxxxxxxxxx žádost o prodloužení platnosti plánovací smlouvy do 31.12.2022 (viz. 
příloha č. 4 projednávaného bodu). Situační výkres a snímek katastrální mapy s vyznačením trasy nové splaškové 
kanalizace jsou v příloze č. 5 a č. 6 projednávaného bodu.Odbor správy majetku předložil radě města k projednání 
žádost paní Kxxxx Mxxxxxxxxxx o prodloužení platnosti Plánovací smlouvy. Rada města usnesením č. 
2022/106/RM/12/11/2021 ze dne 12.11.2021 doporučila Zastupitelstvu města Rožnova pod Radhoštěm schválit 
prodloužení Plánovací smlouvy a uložila Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit Dodatek č. 2 k 
Plánovací smlouvě ke stavbě „Prodloužení splaškové kanalizace“ a předložit ho k projednání do Zastupitelstva 
města Rožnov pod Radhoštěm. Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání Dodatek č. 2 s 
ag. č. 303/2017/OSM/2 (viz. příloha č. 1 projednávaného bodu) k Plánovací smlouvě s žadatelkou Kxxxxx 
Mxxxxxxxxxxx a navrhuje zastupitelstvu schválit usnesení, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
  
usnesení č. 12/20/ZM/07/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Dodatku č. 2 (ag. č. 303/2017/OSM/2) k 
Plánovací smlouvě ke stavbě „Prodloužení splaškové kanalizace“ č. 303/2017/OSM uzavřené dne 21.12.2017, ve 
znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, mezi žadatelem Kxxxxx Mxxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx756 61 Rožnov pod Radhoštěm a městem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a 
předložených příloh. Schválený Dodatek č. 2 je součástí tohoto usnesení. 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 
F) Odbor kanceláře starosty 
13 - Projednání a volba kandidátů na funkci přísedících u Okresního soudu ve Vsetíně na volební období 
2022 - 2026 - předkládají: Mgr. Kristýna Kosová, Bc. Pavlína Štefániková Plesníková   
Důvodová zpráva: 
Na město Rožnov pod Radhoštěm se dopisem doručeným dne 22.9.2021 obrátil místopředseda Okresního soudu 
ve Vsetíně, s požadavkem, aby Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm navrhlo a zvolilo na období let 2022 
až 2026 přísedící Okresního soudu ve Vsetíně (příloha č. 1 tohoto bodu).  
Při volbě přísedících, která proběhla v roce 2018 pro období 2018 - 2022, bylo ze strany zastupitelů města Rožnov 
pod Radhoštěm zvoleno 7 kandidátů. Z těchto kandidátů 4 projevili zájem pokračovat v uvedené funkci i v dalším 
období. Předseda okresního soudu pro další období neurčil počet přísedících. Postup voleb přísedících upravuje 
§ 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“). Skládá se ze tří kroků: • Schválení 
navržených kandidátů do funkce přísedících okresního soudu zastupitelstvem města. Kandidáty navrhují členové 
zastupitelstva. • Posouzení schválených kandidátů předsedou okresního soud (v případě přísedících, jež mají 
zájem pokračovat ve své funkci i v dalším období, se opětovné posouzení nepožaduje). • Zvolení kandidátů do 
funkce přísedících zastupitelstvem města. Informace o možnosti navrhnout kandidáty na přísedící byla zaslána 
elektronicky všem zastupitelům města dne 1. 10. 2021. Ze strany členů zastupitelstva města nebyl žádný kandidát 
navržen. Informace o možnosti ucházet se o místo přísedícího u Okresního soudu ve Vsetíně za město Rožnov 
pod Radhoštěm byla taktéž zveřejněna na webových stránkách města a prostřednictvím sociálních sítí. Na výzvu 
se přihlásili celkem 2 kandidáti. Podrobný přehled všech kandidátů je obsažen v příloze č. 2 tohoto bodu. Dle § 64 
odst. 3 zákona o soudech a soudcích navrhují kandidáty do funkce přísedících členové příslušného zastupitelstva. 
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Ministerstvo vnitra ve svém stanovisku k této problematice konstatovalo, že byť zákon o soudech a soudcích 
explicitně nehovoří o navrhování kandidátů do funkce přísedícího zastupitelstvem (nýbrž o navrhování kandidátů 
členy zastupitelstva), lze se s odkazem na důvodovou zprávu k ustanovení § 64 odst. 3 zákona o soudech a 
soudcích (samotný výběr kandidátů a jejich volba bude ponechána na zastupitelstvech obcí, předseda soudu se 
však bude vyjadřovat k navrženým kandidátům) domnívat, že plnění uvedeného úkolu svěřil zákonodárce, s 
ohledem na jeho závažnost, pouze a jen zastupitelstvu. To ovšem, dle názoru Ministerstva vnitra, neznamená, že 
není v rámci konkrétního postupu při navrhování kandidátů přípustné, aby kandidáty navrhovali členové 
zastupitelstva - radní na schůzi rady, tedy též posoudili splnění zákonných předpokladů kandidátů apod. Avšak 
výsledkem takového projednávání může být pouze usnesení, kterým rada obce (města) zastupitelstvu určitého 
kandidáta/kandidáty doporučí (nikoliv navrhne), neboť schválit navrženého kandidáta může pouze zastupitelstvo 
obce (města). S ohledem na tyto skutečnosti byl radě města předložen seznam zájemců o funkci přísedících včetně 
jejich životopisů k posouzení jejich vhodnosti. Rada města projednala kandidáty do funkce přísedících Okresního 
soudu ve Vsetíně pro období 2022 - 2026 a usnesením č. 2034/106/RM/12/11/2021 doporučuje zastupitelstvu 
města  
1) navrhnout do funkce přísedících k Okresnímu soudu ve Vsetíně pro období 2022 - 2026 Ing. Věru Coufalovou a 
Ing. Michaelu Wrobelovou, DiS. 
2) navrhnout a zvolit do funkce přísedících k Okresnímu soudu pro období 2022 – 2026 tyto stávající přísedící: 
Hanu Mikeškovou, Františka Mitáše, Blanku Špinarovou a Bc. Pavla Vránu Kandidát na výkon funkce přísedícího: 
• musí být státním občanem ČR, který je přihlášen k trvalému pobytu v Rožnově pod Radhoštěm, nebo v Rožnově 
pod Radhoštěm pracuje, • dosáhl věku nejméně 30 let, • je plně svéprávný a bezúhonný (nutno doložit výpisem z 
rejstříku trestů), • jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude funkci přísedícího vykonávat řádně a 
• souhlasí s ustanovením do funkce přísedícího. Kandidáti narození před 1. 12. 1971 včetně jsou povinni doložit 
lustrační osvědčení. Zastupitelstvu města je předkládán seznam všech kandidátů se stanoviskem rady města, ke 
schválení jejich kandidatury (v případě nových zájemců) a k volbě (v případě stávajících přísedících). Stručné 
životopisy jednotlivých kandidátů jsou přiloženy v přílohách č. 3 až 8 důvodové zprávy. Kandidáti z řad nových 
zájemců, kteří budou zastupitelstvem navrženi, budou o tomto rozhodnutí vyrozuměni a budou požádáni, aby se 
dostavili k podání žádosti o výpis z rejstříku trestů. U těch kandidátů, kteří podléhají režimu zákona č. 451/1991 
Sb., který se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích 
Česká a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(„lustrační zákon“), bude v souladu s tímto předpisem vyžádáno lustrační osvědčení. Po obdržení výpisů z rejstříku 
trestů, lustračních osvědčení a vyjádření předsedy Okresního soudu ve Vsetíně k navrženým kandidátům, provede 
zastupitelstvo města jejich volbu. Předpokládáme, že volba těchto kandidátů by proběhla na únorovém zasedání 
zastupitelstva města. U kandidátů z řad stávajících přísedících není vyžadováno souhlasné vyjádření předsedy 
okresního soudu a není ani potřeba žádat o lustrační osvědčení, neboť lustrační osvědčení bylo již vyžadováno při 
jejich předcházející volbě a je stále platné. Aktuální výpis z rejstříku trestů dokládající jejich bezúhonnost již tito 
kandidáti všichni předložili. U těchto kandidátů tak může v rámci jednoho zasedání zastupitelstva proběhnout 
současně navržení do funkce i jejich volba. Předseda okresního soudu požádal o zaslání informace o znovuzvolení 
kandidátů do 10. 1. 2022, proto by bylo vhodné, aby volba těchto kandidátů proběhla již na prosincovém 
zastupitelstvu města. 
Diskuze:  
J. Koryčanský požaduje, aby byli kandidáti představeni, tuto věc zmiňoval již na minulém zasedání. H. Bočková 
informuje, že kandidáti nebyli na zasedání ZM přizváni kvůli covidové situaci. 
Místostarostka dodává, že se naplánuje schůzka mezi kandidáty a zastupiteli – PODNĚT! Zastupitelé budou 
informováni o termínu schůzky. 
 
---přestávka--- 
 
usnesení č. 13/20/ZM/07/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a příloh tohoto bodu: 
1) navrhuje do funkce přísedících k Okresnímu soudu ve Vsetíně pro období 2022 - 2026 Ing. Věru Coufalovou a 
Ing. Michaelu Wrobelovou, DiS.  
2) navrhuje a volí do funkce přísedících k Okresnímu soudu pro období 2022 – 2026 tyto stávající přísedící: Hanu 
Mikeškovou, Františka Mitáše, Blanku Špinarovou a Bc. Pavla Vránu 
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 3 (M. Drápal, M. Kokinopulos, J. Koryčanský), Nehlasovalo: 0  
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G) Odbor finanční 
14 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 12/2021 - předkládají: Ing. Martin Hrnčárek, Ing. 
Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva: 
Na základě požadavků jednotlivých odborů předkládáme ke schválení rozpočtové opatření č. 12/2021 
Diskuze:  
Starosta žádá R. Máchu o vyjádření FV k tomuto bodu. R. Mácha reaguje, že FV doporučuje ZM schválit ROP 12. 
 
usnesení č. 14/20/ZM/07/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2021 v rozsahu 209 tis. Kč na 
straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy. 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 
15 - Převod disponibilních zdrojů z Fondu rozvoje technické infrastruktury - předkládají: Ing. Martin 
Hrnčárek, Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva: 
Město RpR schválilo v roce 2011 peněžní fond, který vyčleňuje 40 % vybrané daně z nemovitostí ve prospěch 
účelově vynaložených investic v oblasti inženýrských sítí. Důvodová zpráva v roce 2011 konstatovala, že„tímto 
způsobem lze vyčlenit získané finanční prostředky z běžného hospodaření ke stanovenému dlouhodobému cíli. Na 
základě diskuze o zvýšení místního koeficientu k dani z nemovitosti bylo rozhodnuto o zřízení takovéhoto 
účelového investičního fondu, prostřednictvím kterého by vyšší inkaso daně z nemovitostí bylo účelově 
shromažďováno v tomto fondu a využito výhradně pro potřebné investiční výdaje v oblasti technické infrastruktury, 
podle rozhodnutí zastupitelstva.“Zdroje tohoto fondu jsou vedeny na samostatném bankovním účtu města a do 
rozpočtu je každoročně zapojováno 40 % z vybrané daně. Předpokládaný zůstatek ke konci roku 2021 bude činit 
20 mil Kč, přičemž přírůstek roku 2022 bude činit 6 840 tis. Kč a čerpání je ve výši 4 845 tis. Kč (níže uvedená 
tabulka). Konečné saldo ke konci roku 2022 se tedy odhaduje na 22 mil. Kč a lze tedy navrhnout, aby částka 11,5 
mil Kč byla převedena ve prospěch rozpočtu 2022. Prostředky budou použity na pokračování investice - Chodník 
Tylovice - Hážovice. Po odčerpání této částky bude zůstatek stále cca 10,5 mil Kč. Je dále ke zvážení (není 
předmětem tohoto podání), zda v budoucnu neupravit pravidla fondu (ve smyslu stanoveného procenta odvodu). 
Čerpání 2022:FRTI dotační program 500FRTI - Výkupy Rybníčky Pod Kozincem 110FRTI - Výkupy Tylovice Horní 
dráhy 50FRTI - Eden 1 320FRTI - Sluneční - kanalizace, vodovod 500FRTI Žerotínská kanalizace 250FRTI - Na 
Drahách 600FRTI - Tylovice - Za Hážovkou 365FRTI - Tylovice - Za křížkem 400FRTI - Hrnčířská 300FRTI - Láz - 
vodovod 400FRTI - příspěvky občanům na kanalizaci ČŘB II. 50CELKEM ČERPÁNI 4 845  
Diskuze:  
J. Kučera toto usnesení podporuje, je toho názoru, že je důležité čerpat finanční prostředky na klíčové investice, 
podpořit stavebníky. M. Blinková souhlasí s J. Kučerou a vznáší dotaz, jaký bude rozpočet a zda bude také možná 
výstavba chodníku? M. Moll reaguje, že rozpočtová částka je 11,5 mil Kč. Proběhly jednání a konzultace dopadla 
s kladným výsledkem a bude doporučen ke schválení. Tento postup podpoří i další úseky. Zde reaguje M. Drápal 
dotazem, zda nemůžou být peníze využity přímo pro stavbu chodníků, kdy by nešly do rozpočtu, ale na konkrétní 
věci. M. Hrnčárek informuje zastupitelé, že existují určitá pravidla, která jsou momentálně nastavena, takže toto 
řešení nelze. 
R. Holiš je také názoru, že je nutné chodníky vystavět, zároveň potvrzuje podílení se ZK. 
 
usnesení č. 15/20/ZM/07/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje mimořádný převod částky 11 500 tis. Kč z peněžního 
Fondu rozvoje technické infrastruktury Města Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch (financování) rozpočtu města 
2022 dle důvodové zprávy a jejích příloh. 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 
16 - Investiční akce Přístavba knihovny - uvolnění kulturní rozpočtové rezervy - 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 informace o 
dalším postupu. 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 
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dostatečném předstihu. Navrhuje se proto dne 7.12. projednat informaci o předběžném výsledku zadávacích řízení 
a za účelem uvolnění kulturní rozpočtové rezervy bude svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva na den 
21.12.2021. Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci, kdy nelze vyloučit karanténu u některého zastupitele 
nebo i u zaměstnanců organizujících zasedání, se navrhuje zasedání zastupitelstva uspořádat online formou, aby 
se diskuse o této důležité investici mohli účastnit všichni zastupitelé.  
 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: 
l stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny, 
l konstatuje, že nabídkové ceny významně nepřekračují (zadavatelem/projektantem) předpokládanou hodnotu, 
l 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 projednaného dne 21.12.2021 bude 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“, 
(a to formou úpravy rozpočtu nebo formou rozpočtového opatření podle situace) 
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. 
c) uložit Radě města Rožnov pod Radhoštěm a Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm usilovat o zajištění 
dalších finančních zdrojů pro tuto investici dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 2. 
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 (příloha č. 2). Tyto dotace jsou již čistým příjmem a mohou být 
použity pro navýšení načerpané rezervy. 
Diskuze:  
Tento bod byl přeřazen na projednávání po bodu 19 při schválení programu zastupitelstva. 
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Starosta na začátku diskuze informuje zastupitelé, že se jedná pouze o body informativní, které budou řešeny na 
zasedání zastupitelstva 21. 12. 
Pokračuje, že je na začátku nutné schválit usnesení, kdy souhlasí se zasedáním ve formě online, podotýká, že 
musí schválit všichni zastupitelé, bohužel kvůli momentální situaci (karanténa, izolace) bude dobré online formu 
schválit. Doplňuje, že zastupitelé, kteří nejsou přítomni budou osloveni, zda také souhlasí. 
V. Janíková podrobněji vysvětluje rozdělení usnesení na a) online forma jednání a b) přístavba knihovny, kdy 
vyvstal požadavek o rozdělení usnesení a hlasovat o nich samostatně. 
J. Kučera se ujišťuje, zda rozumí, že pokud bude proti, tak zastupitelstvo bude zasedat prezenčně? Místostarostka 
uvádí, že proběhla komunikace, kdy hrozí, že bude některý zastupitel pozitivně testován. 
Usnesení 16 a) nepřijato. 
 
M. Drápal vznáší dotaz k druhému usnesení tohoto bodu, a to proč není částka uvedena v důvodové zprávě? 
Zakázka je rozdělena na 3 části, kdy jedna část nebyla ještě soutěžena. Poukazuje, že kalkulace jedné části byla 
zcela rozlišná než konečné nacenění. Místostarostka uvádí, že dotaz byl zaslán administrátorovi, jakmile od něj 
přijde odpověď, tak zastupitelé budou informováni. 
M. Drápal požaduje, aby na následujícím zasedání byly připraveny podklady o možnosti čerpání dotace z IROPu. 
Místostarostka reaguje, že momentálně podklady nejsou, ale uvažuje se o částce 20–30 mil Kč. M. Laktiš doplňuje, 
že existují 2 varianty z IROPu a vysvětluje rozdíly. M. Drápal závěrem informuje, že pro něj je důležitá informace, 
že existuje předpoklad čerpání dotací z velkého IROPu. 
 
usnesení č. ../20/ZM/07/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo 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 a 
a) bere na vědomí informaci o záměru starosty svolat mimořádné zasedání zastupitelstva na den 21.12.2021 a 
schvaluje zasedání zastupitelstva města dne 21.12.2021 formou on-line videokonference, tj. na dálku s využitím 
technických prostředků zabezpečujících přítomnost zastupitelů a zúčastněných osob na zasedání zastupitelstva v 
reálném čase,  
b) ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit podklady k projednání dalšího postupu ve věci 
projektu "Stavební úpravy a přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, č.p. 519" na zasedání dne 21.12.2021. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno.  

 
usnesení č. ../20/ZM/07/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo 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, bere na vědomí informaci o záměru starosty svolat mimořádné zasedání zastupitelstva 
na den 21.12.2021 a schvaluje zasedání zastupitelstva města dne 21.12.2021 formou on-line videokonference, tj. 
na dálku s využitím technických prostředků zabezpečujících přítomnost zastupitelů a zúčastněných osob na 
zasedání zastupitelstva v reálném čase. 
Hlasování: Pro: 10, Proti: 8 (M. Blinková, M. Drápal, D. Drápala, M. Kokinopulos, J. Koryčanský, J. Kučera, Z. Němeček, A. Vychodil), 
Zdrželo se: 1 (R. Mácha), Nehlasovalo: 0 (L. Adámek, J. Mikulášková), U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení 
nadpoloviční většinou  

 
usnesení č. 16/20/ZM/07/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo 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 a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit podklady k projednání 
dalšího postupu ve věci projektu "Stavební úpravy a přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, č.p. 519" na 
zasedání dne 21.12.2021. 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 1 (A. Vychodil), Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 (L. Adámek, J. Mikulášková)  

 
17 - 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 
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republiky. K datu zpracování materiálu lze zaznamenat odborné diskuze k výkonosti 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. 
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 %. 
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 cituje informace z FV, kdy FV projednal ROP velice podrobně. Stanovisko je takové, že FV doporučuje 
protinávrh k částce 80 mil Kč na rekonstrukci knihovny, kdy bude částka vrácena do finanční rezervy, podotýká, že 
v době konání FV nebyly známy výsledky – PROTINÁVRH. 
Starosta reaguje, že usnesení je navrženo tak, že položka bude navrácena do kulturní rezervy, proto navrhuje, aby 
se o protinávrhu nehlasovalo. 
J. Kučera komentuje prezentaci, kde jsou zahrnuty připomínky, které by měly být v ROP zohledněny: 
1. predikovaná inflace až 6% 
Poukazuje, že existuje dost rezerv, které nejsou v ROP zohledněny. Následně doporučuje, pokud nebude 
schválená kulturní stavba, aby byla finanční rezerva zachována v kulturní rezervě a použita na potřebné. 
2. udržovat stávající majetek před novými investicemi 
Upozorňuje na havarijní stav mostu v Tylovicích a také rekonstrukci kuchyně ve škole 5. května, doporučuje, aby 
byly prostředky použity na rekonstrukci. 
3. efektivita, hospodárnost a využití čerpání dotací 
Jeho názorem je to, že studie PA Zubersko je drahá, podnikatelský subjekt by měl studii financovat sám, ev. z části 
podílet. 
V rámci čerpání dotací navrhuje městu, aby se neukončily jen rozpracované projekty, ale je nutné chystat další 
požadavky, aby se mohlo jednat o dalších možnostech dotací, jako např. modernizace škol, studie cyklostezek, 
sportovní hala, aj. 
 
Navrhuje přesunutí tohoto bodu na další zasedání ZM, kdy doporučuje, projednání nového ROP na Finančním 
výboru, ev. semináře pro zastupitele. - PROTINÁVRH 
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Starosta děkuje za podněty ze strany Nezávislých Rožnováků. Reaguje na havarijní stav mostu a rekonstrukci 
kuchyně a informuje, že vedení o této informaci ví a plánuje rekonstrukci. Místostarostka dále doplňuje, že obě 
rekonstrukce byly řešeny v ROP 1. Reaguje také na J. Kučeru, kdy uvádí, že vedení není zcela v rozporu s 
Nezávislými Rožnováky, ale postupy se trochu liší. 
Do diskuze vstupuje J. Koryčanský a souhlasí s J. Kučerou v nutnosti rekonstrukce mostu i kuchyně. Dále přidává 
další problematické úseky města, jako most u Janíkovy Stodoly a také v most v lokalitě Bučiska. Reaguje M. Kovář, 
kdy u mostu na ul Tvarůžkova bylo navrženo snížení hmotnosti vozidel. Rekonstrukce mostu by měla proběhnout 
v následujících letech, v dalších 2 letech se situace nijak extra nezmění. Podotýká, že lávka u muzea je ve 
stabilizovaném stavu. Souhlasí, že Bučiský most by potřeboval opravu, ale jeho technický stav (bezpečnost) není 
nijak omezen. 
 
M. Drápal není zcela spokojen s tím, jak byl ROP proveden. Vznáší otázky: 
1) Obřadní místnost – zda je zahrnuta v ROP a jak jednání dopadlo 
2) Financování KB – navýšení o 1,5 mil Kč – 500 tisíc Kč je plánováno na navýšení mezd nebo se jedná o nová 
pracovní místa? 
3) 500 tisíc Kč na KC – nač budou tyto peníze využity? 
Starosta vyzývá vedoucího FO, aby na tyto otázky reagoval. 
M. Hrnčárek reaguje, že 15 mil Kč ze Zlínského kraje nelze zahrnout do ROP, protože neexistují žádné právní 
podklady, tedy žádný relevantní dokument. 15 mil Kč je předpoklad zůstatku na účtech, kdy se částka může lišit. 
R. Holiš později doplňuje, že ze ZK je možná dotace 15 mil Kč, která má podpořit města, která jsou podceněna. 
Momentálně se ví o řadě projektů, které můžou být financovány z těchto dotací až v polovině dalšího roku. 
Momentálně je pro Rožnov alokováno 15 mil Kč. Souhlasí s tím, že inflace bude problematická. Za hnutí ANO vidí 
smysl ve výstavbě knihovny i KC. 
 
Na rekonstrukci obřadní místnosti reaguje architekt Horký a uvádí, že na prezentaci rekonstrukce obřadní místnosti 
se nepřipojil nikdo ze zastupitelů, podotýká, že výdaje byly seškrtány, momentálně se projekt nechává 
přeprojektovat. M. Drápala reaguje, zda to znamená, že nebudou možná hybridní zastupitelstva? J. Horký 
odpovídá, že tato možnost byla vypuštěna. 
 
Starosta navrhuje, aby otázka ohledně KB byla zpracována a zaslána písemně – PODNĚT. 
 
M. Moll vysvětluje potřebných 500 tisíc Kč pro KC, jedná se zejména o doplacení závazků, které městu zbývají, 
jako např. ukončení veřejných zakázek – pokud se vše stihne, tak bude vyplaceno ROP z minulého zastupitelstva. 
Pokud se vše nestihne, tak musíme řešit v příštím roce, podotýká, že se jedná pouze o přesun peněz. 
 
M. Blinková souhlasí s M. Drápalem, že není zcela dobré odsouvat rekonstrukce stávajícího majetku, viz. 
rekonstrukce kuchyně. Dále zmiňuje také nutnost podpory kulturních a folklórních akcí. 
 
Z. Němeček reaguje na most u Harcovny, je toho názoru, že je úzký a navrhuje, aby byl most rozšířen, eventuální 
možnost je přidání lávky, chodníku. Zejména je důležité zvýšení bezpečnosti. Navrhuje instalaci zrcadla – 
PODNĚT. 
 
J. Koryčanský otevírá otázku rekonstrukce vlakového nádraží, které bylo předloženo na FV. Žádá architekta 
Horkého, aby se vyjádřil k realizaci tohoto projektu, přičemž poukazuje na finanční navýšení o 2 mil Kč a 
procentuální podíl na výstavbě podchodu. Zmiňuje, že občané o podchod mají zájem.  
J. Horký reaguje, že zasílal zastupitelům krátké video. Poukazuje na fakt, že město dostalo nové informace, kdy 
probíhá rekonstrukce železnice a neberou zřetel na vybudování podchodu. Jakmile bude mít město zájem o výkup 
pozemku, tak majitel pozemek prodá. Výstupem z FV bylo, že se tento záměr nedoporučuje, ale dále podotýká, že 
se tento projekt na zasedání zastupitelstva neschvaluje.  
Krátce reaguje také R. Mácha, kdy potvrzuje, že FV tento projekt nedoporučil kvůli chybějícím podkladům. J. 
Koryčanský informuje zastupitelé o stanovisku stavební komise, která doporučila další jednání ve výstavbě 
podchodu.  
Místostarostka je toho názoru, že by bylo dobré činit další kroky, aby byl podchod vybudován. Je důležité tuto 
položku zařadit do strategického plánu. Podotýká, že nebude možné podchod v následujícím roce vybudovat. 
Chápe fakt, že pro některé občany je důležité podchod vybudovat, ale pro některé nikoliv.  
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R. Holiš poukazuje na to, že částka nebyla dobře vyjednána, proto aby byl tento záměr odhlasovatelný. Hodnotí 
kladně rekonstrukci nádraží, ale on sám není příznivcem vybudování podchodu. 
Starosta vidí velké finanční riziko pro rok 2022 a apeluje, aby se ROP nezaobíralo pouze vybudováním podchodu. 
J. Koryčanský poukazuje na to, že informace byly předloženy zastupitelům pozdě a nedokáže si představit, že za 
2–3 roky budou nové koleje rozebrány, toto mu nepřipadá jako adekvátní návrh. Místostarostka reaguje, že výluky 
jsou na této trati plánovány, rekonstrukce může být sloučena s výlukou. Uvádí, že ze zasedání FV nenabyla dojmu, 
že by byl tento projekt odhlasován, proto nyní město hledá možnost, jak tuto věc realizovat než nerealizovat. 
Z. Němeček poukazuje na fakt, že pokud se vybuduje podchod, tak je možnost zvýšit bezpečnost. 
Dále je přihlášen M. Drápal, který si myslí, že vybudování podchodu smysl má. Důležitou roli zde hraje bezpečnost, 
chápe, že cena za pozemek je vyšší. Pokud město podchod realizovat chce, musí počítat s vyšší cenou. Není však 
zcela přesvědčen, zda do tohoto projektu jít. Souhlasí s J. Koryčanským, že pokud se nerealizuje podchod v rámci 
rekonstrukce železnice, tak se nebude realizovat nikdy. Místostarostka reaguje, že existují parametry v napojení 
na dotační tituly, a proto si není jistá, zda je posun možný. 
R. Holiš podotýká, že tato záležitost byla řešena na stavební komisi, kdy nebyla schválena, a proto nebyla 
prezentována veřejnosti. 
 
J. Koryčanský reaguje na spoustu rozpracovaných projektů, jako např. odkoupení ČP, výstavba KC, revitalizace 
sídliště Koryčanské paseky, aj. Podotýká, že v těchto rozpracovaných projektech je 1 miliarda Kč a samotná 
realizace by, dle něj, trvala 20 let.  
Na tuto poznámku odpovídá R. Holiš, který je toho názoru, že velké projekty měly pravidla a postup. Projekty jsou 
nachystány a následně tlačeny do realizace. Podotýká, že bez projektu nemůže být výstavba.  
 
----probíhá promítání videí---- 
Po zhlédnutí videí reaguje J. Koryčanský, že predikce, které byly občanům předloženy v loňských letech, nejsou 
zcela naplněny. Dále probíhá srovnání původních a nynějších cen. 
Starosta vstupuje do diskuze a podotýká, že věci ohledně knihovny a KC budou projednávány v následujících 
bodech. Požaduje, aby bylo v tomto bodě řešeno ROP, ne KC a knihovna. Kvůli těmto bodům je naplánováno 
speciální zastupitelstvo, kde se budou tyto body podrobně řešit. Není názoru, že je nutné podrobně zkoumat čísla, 
které byly uvedeny v minulosti. Záleží pouze na zastupitelích, zda chtějí vybudovat KC a knihovnu. 
R. Holiš souhlasí a podotýká, že bude bojovat o dotáhnutí velkých projektů. 
 
Protinávrh J. Kučery – Přesunutí bodu 17 do dalšího zastupitelstva – usnesení nebylo přijato 
 
Starosta navrhuje tyto body projednat na Finančním výboru 15. prosince a následně 21. prosince na zasedání 
Zastupitelstva města. 
 
usnesení č. ../20/ZM/07/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje 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 jednotlivé 
správce rozpočtu (ORJ), 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. ../20/ZM/07/12/2021 
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), 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.  
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usnesení č. ../20/ZM/07/12/2021 
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. ../20/ZM/07/12/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje přesunutí bodu 17 "Projednání a schválení návrhu rozpočtu města na rok 2022" na 
následující jednání zastupitelstva. 
Hlasování: Pro: 9, Proti: 8 (R. Holiš, P. Kopecký, J. Malcová, J. Martínek, J. Melcher, J. Pavlica, J. Sapík, L. Střálková), Zdrželo se: 
2 (K. Kosová, R. Mácha), Nehlasovalo: 0 (L. Adámek, J. Mikulášková), U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení 
nadpoloviční většinou  

 
usnesení č. ../20/ZM/07/12/2021 
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 
jednotlivé správce rozpočtu (ORJ) dle aktualizované tabulky závazných ukazatelů, v investičních výdajích objem 
na jednotlivé akce (ORG) jako maximální. V investičních výdajích rozpočtu 2022 se ruší investice „Přístavba 
knihovny“ v částce 80 000 tis. Kč a o tuto částku se navyšuje „Kulturní rozpočtová rezerva“ 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: 10, Proti: 5 (M. Blinková, M. Drápal, D. Drápala, J. Kučera, Z. Němeček), Zdrželo se: 4 (P. Jelínek, M. Kokinopulos, 
J. Koryčanský, A. Vychodil), Nehlasovalo: 0 (L. Adámek, J. Mikulášková), U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení 
nadpoloviční většinou  

 
18 - 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: 

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,-- 

  
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 
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Energie 1.950.000 2.455.000 Zvýšení 

Služby 1.880.000 1.853.000 stagnace 

Materiál 1.050.000 1.095.000 stagnace 

 
  
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:  
O tomto bodu nemůže být hlasováno z důvodu toho, že nebyl schválený rozpočet města. 
 
usnesení č. ../20/ZM/07/12/2021 
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.  
O tomto usnesení nebylo hlasováno.  

 
usnesení č. ../20/ZM/07/12/2021 
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.  

 
19 - Převod střediska zimní stadion, do společnosti Krytý Bazén Rožnov spol. s r.o. - předkládají: Ing. Martin 
Hrnčárek, Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva: 
Na základě dlouhodobého úkolu převodu sportovní infrastruktury města pod jeden právní subjekt byl přípraven 
transfer tohoto majetku do nově vzniklé příspěvkové organizace. Z důvodu dodatečných nákladů, který by v 
budoucnu nastaly u této organizace (vratka DPH) byl tento převod zrušen a bylo doporučeno tento majetek 
koncentrovat pod již existující společnost Krytý bazén Rožnov s.r.o. Aktuálně se tedy jedná o první transformační 
fázi a sportovní infrastruktura by měla být pod jedním obchodním i organizačním vedením. Následný přechod pod 
příspěvkovou organizaci může být řešen v roce 2024, kdy se minimalizují případné daňové dopady celé transakce 
(DPH). Rozhodnutí o dalším převodu na příspěvkovou organizaci bude předcházet analýza výhodnosti ve vazbě 
na aktuálně platné předpisy (daňové, právní, účetní). Souběžně pak bude posuzována schopnost získání dotačních 
titulů v nových programech. Protože současný majetek (středisko zimní stadion, workoutové hřiště a ost). je ve 
vlastnictví s.r.o. Komerční Domy Rožnov, nabízí se daňově nejvýhodnější využít speciální zákon č. 125/2008 Sb. 
o přeměně obchodních společností, který umožňuje odštěpení střediska zimní stadion od Komerčních domů 
Rožnov s.r.o. do firmy Krytý bazén Rožnov s.r.o. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stejnou právní formu 
společnosti (s.r.o), je takové sloučení daňové neutrální. Určitou výhodu má i skutečnost, že se transakce dá účetně 
realizovat i ke zpětnému datu. Návrh rozpočtu 2022 předpokládá pokračování financování těchto společností v 
dosavadním dotačním režimu s tím, že v okamžiku účinnosti této změny přejde i k převodu dotačních prostředků 
ze společnosti Komerční Domy Rožnov s.r.o. na Krytý bazén Rožnov s.r.o. (prostředky určené na provoz zimního 
stadionu). Souběžně s přechodem majetku dojde i k převodu závazků, pohledávek a pracovně právních vztahů. 
Pokud je cílem v budoucnu pokračovat v transferu na příspěvkovou organizaci, nemělo by se v daných 
společnostech po dobu 2 let významně investovat z důvodu nutného budoucího krácení DPH. Pokud by byly takové 
investice i přes to nutné, pak je jejich financování kalkulovat s tímto dodatečným nákladem (vratka DPH 1/10 ročně 
po dobu 10 let). U věcí movitých pak vratka DPH 1/5 po dobu 5 ti let) - časový test. Předkládáme tedy ZM ke 
schválení postup převodu střediska "zimní stadion" do společnosti Krytý bazén Rožnov s.r.o, a to formu přeměny 



  21/24 

obchodních společností dle § 243 zákona č. 125/2008 Sb. Detail předpokládaného postupu je pak určen v daňové 
analýze daňového poradce společnosti KODAP.  
Diskuze: 
 Vyhlášená krátká přestávka. 
 
----přestávka----- 
 
usnesení č. 17/20/ZM/07/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informaci k převodu části společnosti KOMERČNÍ DOMY 
ROŽNOV spol. s r.o., IČO 48390453 - střediska zimní stadion a schvaluje postup převodu tohoto střediska do 
společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. IČO 49606361 uvedený v důvodové zprávě a ukládá radě města 
a MěÚ učinit veškeré úkony nutné v souvislosti se schváleným postupem.  
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Drápal), Nehlasovalo: 0  

 
 20 - 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. S ohledem na skutečnost, že poslední z jednání hodnotící komise proběhla 29.11.2021 a 
rada se touto záležitostí zabývala 3.12. nebylo možné zastupitelstvu poskytnout podklady pro souhlas s uvolněním 
kulturní rozpočtové rezervy v dostatečném předstihu. Navrhuje se proto dne 7.12. projednat informaci o 
předběžném výsledku zadávacích řízení a za účelem projednání dalšího postupu a financování investice bude 
svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva na den 21.12.2021. Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci, 
kdy nelze vyloučit karanténu u některého zastupitele nebo i u zaměstnanců organizujících zasedání, se navrhuje 
zasedání zastupitelstva uspořádat online formou, aby se diskuse o této důležité investici mohli účastnit všichni 
zastupitelé.Na zasedání dne 21.12.2021 budou předloženy zastupitelům k projednání další možnosti financování, 
resp. rozbor, za jakých podmínek by bylo možné investici dofinancovat a realizovat s návrhem na uvolnění kulturní 
rezervy a uložení úkolu městskému úřadu získat další zdroje formou úvěru do termínu lednového zasedání 
zastupitelstva. 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. 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), 
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 
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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. Koryčanský se ujišťuje, zda rozumí správně, že by byla možnost vzít další úvěr, pokud ano, o jakou částku se 
jedná? 
R. Holiš reaguje, že na zasedání budou předloženy shrnuté informace, ale také novinky ohledně dotací a možnost 
čerpání úvěru. Žádá o informaci, co způsobí, když nebudou tyto projekty realizovány a jaké budou finanční náklady 
v období 3–5 let. 
L. Střálková je toho názoru, aby se adekvátně přistoupilo k tomu, jak se bude postupovat. Důležité je také položit 
si otázky: 
Jak bude financováno? 
Pokud KC nebude vystaveno, co nás čeká? 
Možnost odkoupení Spoláku? 
Začít projektovat nové KC od začátku? 
Místostarostka informuje, že po otevření obálek byla také analyzována možnost rekonstrukce kina, aj. Kulturní 
infrastrukturu město potřebuje, je nutné a potřebné si vymezit, co je cílem? 
J. Koryčanský se ptá, co přinesla 3. soutěž, která stála další peníze? Opozice poukazovala na to, že KC 
momentálně nelze vystavit za 215 mil. Kč. 
R. Holiš si nemyslí, že byly peníze na KC jen promarněny, důležité je také zmínit, že peníze byly také získány. 
Navrhuje, aby se na věc dívalo jinak. Důležité je, aby zastupitelé rozhodli, zda projekt chtějí nebo ne. Pokud 
zastupitelé projekt chtít budou, tak je důležité hledat cestu k financování. 
L. Střálková poukazuje na kulturní agenturu, která pracuje momentálně v provizoriu, ale je schopna nabídnout 
kvalitní program. Navrhuje, aby byla přizvána k diskuzi a zhodnotila možnost mít KC a akce zde organizovat. 
Místostarostka uvádí, že ředitel Téčka s tímto počítá a podklady budou předloženy. 
J. Koryčanský reaguje, že pokud se seženou peníze, tak nemají problém s výstavbou KC. Naopak Z. Němeček 
krátce reaguje, že není pro výstavbu KC. Diskuze o ceně je legitimní, ale opozice má na podklady právo. 
M. Drápal reaguje, že byl dán limit, kolik chceme do tohoto projektu investovat. Je toho názoru, že pokud tyto 
rozpočtové zdroje nejsou, nevidí proto důvod tento projekt podpořit. 
M. Blinková podotýká, že na ZM byl předložen provozní model, který nemusí odpovídat tomu, co bylo předloženo 
několik let zpětně. Místostarostka uvádí, že provozní model byl zadán externě. Může být odpřipomínkován s 
ředitelem Téčka a M. Beníčkem. 
R. Holiš vysvětluje problematiku nárůstu cen u KC. 
 
usnesení č. 18/20/ZM/07/12/2021 
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 Městskému úřadu 
Rožnov pod Radhoštěm připravit podklady k projednání dalšího postupu ve věci investice "Kulturní centrum Rožnov 
pod Radhoštěm" na zasedání zastupitelstva dne 21.12.2021.  
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 
H) Různé 
 21 - Kontrola efektivity výdajů města Rožnova p. R. na propagaci cestovního ruchu v letech 2019 a 2020 - 
předkládá: Alois Vychodil   
Důvodová zpráva: 
Kontrolní výbor zastupitelstva města Rožnova p. R. provedl v období od 7. července do 10. listopadu 2021 
vyhodnocení efektivity vynaložených nákladů na propagaci cestovního ruchu. V průběhu kontroly nebyly shledány 
žádné nedostatky. Náklady na propagaci cestovního ruchu v letech 2019 a 2020 byly pokryty příjmy. V obou letech 
byl vykázán přebytek. Podrobnosti jsou uvedeny příloze. 
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usnesení č. 19/20/ZM/07/12/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí závěry kontrolního výboru z kontrolní akce „Kontrola 
efektivity výdajů města Rožnova p. R. na propagaci cestovního ruchu v letech 2019 a 2020" dle důvodové zprávy 
a předložené přílohy. 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 
22 - Informace o cenách vodného a stočného pro rok 2022 - předkládá: Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva: 
Na základě rozhodnutí představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem Jasenická 1106, 
755 01 Vsetín, IČO 47674652 byla cena vodného a stočného od 1. 1. 2022 stanovena takto: 
Cena vodného se pro rok 2022 zvyšuje o 1,40 Kč/m3 bez DPH. 
Cena stočného se zvyšuje o 2,10 Kč/m3 bez DPH. 
  

Cena v Kč/m3  bez DPH  včetně 10% DPH    

Vodné SKP 
41.00.11  

46,8  51,48    

Stočné SKP 
90.01.11  

36  39,6    

Vodné + stočné  82,8  91,08     

 
Bližší informace jsou uvedeny v dopise ředitele společnosti VaK (viz přílohy důvodové zprávy) 
 
23 - 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 vznáší dotaz ohledně rekonstrukce vjezdu do Průmyslového areálu Tesly, konec realizace byl 
plánován v letošním roce, stihne se tento plán? Reaguje místostarostka, že tento projekt se řeší v rámci 
rekonstrukce železnice. 
 
J. Martinek vznáší dotaz, zda se řeší dopravní úprava na sídlišti Záhumení. Poukazuje zejména na obtížnost 
dopravy v těchto místech. Místostarostka uvádí, že parkování je problematické. Bude diskutováno s OSM. 
 
P. Jelínka zajímá, jak je to s regulací ohňostrojů ve městě? Místostarostka informuje, že tento požadavek byl 
projednáván před rokem na RM. Poukazuje také na to, že je nutné mít zpětnou vazbu od ubytovatelů. Na základě 
těchto informací se může RM dále touto problematikou zabývat. 
 
Z. Němeček vznáší více otázek. 
1. Nádoba na plast na hřbitově 
Reaguje starosta města a podotýká, že se toto téma řešilo již na minulém ZM. Nádoby na plast nejsou možné z 
důvodu kontaminací voskem, proto patří do tříděného odpadu. 
2. Možnost regulace osvětlení – úspora, montáž čidla 
Reaguje M. Kovář a vysvětluje, že se nyní pracuje s více variantami. Problém je se střídavým osvětlením. Ve hře 
je také možnost zcela zhasnout osvětlení v některých částech města. 
Dále reaguje na otázku čidel a informuje, že s touto variantou se ještě nepracovalo, ale může být prověřena. 
Místostarostka požaduje písemnou reakci na tento podnět – PODNĚT! 
3. ul. Ostravská – návrh na úsekové měření 
Starosta reaguje, že radar nebyl v tomto úseku schválen. Úsekové měření bude v této lokalitě prověřeno – 
PODNĚT! 
 
J. Koryčanský poukazuje na stav zatáčky na Koryčanských pasekách – chodník není hotov, realizace přechodu 
pro chodce do kopce není zcela šťastná. Žádá o vyřešení této situace. M. Moll reaguje, že je tento projekt připraven, 
nyní se čeká na peníze a možnost realizace. Místostarosta dodává, že bude projednáno a zadáno projektantovi. 
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R. Holiš děkuje za zrušení kulturních akcí ve městě. Informuje, že se momentálně žádná jiná opatření nechystají. 
Upozorňuje také na výzvu, která byla zveřejněna a podotýká, že dochází lidská síla v sociálním zařízení v Rožnově. 
Pokud bude možnost pomoci z řad občanů, tato nabídka bude zcela vítaná. 
 
Místostarostka informuje o výběrovém řízení na tajemníka, kdy mají členové komise rezervovaný termín. 
 
Starosta na závěr informuje zastupitelé o možnosti prohlídky České pošty, která se uskuteční 15. 12., čas bude 
upřesněn. 
 
Starosta ukončuje zasedání ZM 20:50 
  
 
Předsedající 
Jiří Pavlica                ……………………………………………….. 
starosta města 
 
Věcnou správnost ověřili: 
 
Mgr. Martin Drápal  ……………………………………………… 
 
 
doc. Mgr. Petr Kopecký Ph. D. ……………………………………………… 
  
 
  
Jednání bylo ukončeno v 20:50 hodin 
Zápis byl vyhotoven 14. prosince 2021 
_________ 
Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/ZM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání 


