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Zápis č. 19/2021, číslo jednací: 
z jednání zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo 

dne 9. 11. 2021 od 14:00 hodin v Obřadní místnost Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm 
  
Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.  
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení. 
 
Přítomni: Libor Adámek, Bc. Markéta Blinková, Mgr. Martin Drápal, doc. PhDr. Daniel Drápala Ph.D., Ing. Radim 
Holiš, Petr Jelínek, Mgr. Miroslav Kokinopulos, doc. Mgr. Petr Kopecký Ph.D., Jaromír Koryčanský, Mgr. Kristýna 
Kosová, Ing. Jan Kučera MSc., Ing. Radúz Mácha, MVDr. Jana Malcová, Jiří Martínek, RNDr. Jiří Melcher, Jarmila 
Mikulášková, Ing. Jiří Pavlica, Ing. Jiří Sapík, Ing. Lenka Střálková, Alois Vychodil 
Omluveni: MUDr. Zdeněk Němeček 
Pracovníci městského úřadu: Bc. Pavlína Štefániková Plesníková, Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Marek Moll, Ing. 
Michal Laktiš, Mgr. Lucie Vančurová, Ing. Lenka Pavelková, Ing. Michaela Hanzl, Ing. Martin Beníček, Mgr. Ing. 
Veronika Janíková 
Zapisovatel: Magdaléna Kundrátová 
Ověřovatelé: Jarmila Mikulášková, Ing. Jan Kučera MSc 
Návrhová komise: Mgr. Miroslav Kokinopulos, Mgr. Martin Drápal, Ing. Lenka Střálková 
Úvodní text: 
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta města (dále jen předsedající) ve 14:00 hod. 
Informoval, že vhledem k omezením souvisejících s onemocněním COVID-19 a konajícího se zasedání prezenční 
formou je nutno, aby se dodržovaly základní hygienická opatření a po celou dobu zasedání byl používán respirátor. 
K dodržování základních hygienických opatření vyzval také přítomné občany. 
Celé jednání zastupitelstva je jako vždy vysíláno živě v rámci kabelových rozvodů společnosti TKR Jašek a TKR 
město, 4M a na webových stránkách společnosti TV Beskyd. 
 
Program jednání: 
A) Procesní body 
1 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise 
2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města  
B) Útvar tajemníka 
3 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů 
4 - Zpráva o činnosti rady města  
C) Odbor finanční 
5 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 9/2021 
6 - Projednání a schválení obecně závazných vyhlášek - místní poplatky  
D) Odbor strategického rozvoje a projektů 
7 - Přeshraniční spolupráce INTERREG SK - CZ Kysucké Nové Mesto + Rožnov pod Radhoštěm 
8 - Koncepce parkování na sídlištích Koryčanské Paseky a Láz  
E) Odbor školství a sportu 
9 - Stanovení nového postupu převodu městských sportovních zařízení 
10 - Projednání a schválení programů programové dotace a časový harmonogram pro poskytování dotací pro rok 
2022  
F) Odbor správy majetku 
11 - Projednání a schválení bezúplatného převodu pozemků p.č. 380, p.č. 381 a p.č. 382, vše v k.ú. Hážovice 
12 - Projednání a schválení prodeje městského pozemku p.č. 2767/51 a odkoupení pozemku p.č. 2767/52, vše v 
k.ú. Rožnov pod Radhoštěm  
13 - Prodej částí městského pozemku p.č. 404/1 v k.ú. Dolní Bečva  
14 - Projednání a schválení směny pozemků p.č. 211/12 a p.č. 211/13 ve vlastnictví města za pozemek p.č. 212/5, 
to vše v k.ú. Hážovice  
15 - Revokace usnesení č. 16/18 ze dne 14.09.2021 a projednání a schválení výkupu pozemku pro stavbu 
vodojemu v lokalitě Horní Paseky  
16 - Prodej celého pozemku p.č. 673/3, pozemku p.č. 674/2 a pozemku p.č. 675/4 v k.ú. Tylovice  
17 - Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 10/2021, o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství  
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G) Odbor kanceláře starosty 
18 - Snížení počtu členů rady města 
19 - Svěření úkolů místostarostům města (rozdělení gescí)  
20 - Petice ve věci řízení společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o.  
H) Různé 
21 - Informace o Valné hromadě Sdružení Mikroregionu Rožnovsko 
22 - 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. 1/19/ZM/09/11/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako ověřovatele zápisu tohoto zasedání zastupitele: 
Jarmilu Mikuláškovou 
Ing. Jana Kučeru, MSc. 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
  

usnesení č. 2/19/ZM/09/11/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto zasedání zastupitele 
Ing. Lenku Střálkovou 
Mgr. Martina Drápala 
Mgr. Miroslava Kokinopulose 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 2 (M. Drápal, L. Střálková), Nehlasovalo: 0  
 

2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města - předkládá: Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva:  
Přílohou tohoto bodu je návrh programu zasedání zastupitelstva města (pozvánka) ve znění, ve kterém byl v 
souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích vyvěšen na úřední desku MěÚ.  
Před schválením navrženého programu vyzve předsedající zastupitele k podání návrhu na doplnění nebo změnu 
v navrženém programu. Zastupitel má právo navrhnout doplnění programu o nový bod, navrhnout stažení bodu či 
navrhnout přesunutí pořadí bodů. O jednotlivých návrzích se hlasuje bez rozpravy v pořadí, v jakém byly podány. 
Pokud podá návrh na stažení bodu předkladatel bodu, o stažení se nehlasuje. Informace o stažení bodu 
předkladatelem se uvede v zápise.  
Nakonec se hlasuje o programu jako celku. 
Pokud nebyly na výzvu předsedajícího podány žádné návrhy na doplnění či jinou změnu programu, hlasuje se o 
návrhu usnesení uvedeném jako prvním v pořadí: "Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje 
program zasedání zastupitelstva města dle předložené pozvánky."  
Pokud byly na výzvu předkladatele podány a přijaty návrhy na doplnění či jinou změnu programu, nebo předkladatel 
stáhl svůj bod, hlasuje se o návrhu usnesení uvedeném jako druhém v pořadí: "Zastupitelstvo města Rožnov pod 
Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva města dle předložené pozvánky aktualizované na zasedání 
zastupitelstva města".  
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Přílohy:  
Příloha č. 1: Pozvanka_zasedani_19_1_.pdf 
Diskuze:  
Zasedání zastupitelstva bylo schváleno dle předložené pozvánky.  
 

usnesení č. 3/19/ZM/09/11/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva města dle předložené 
pozvánky. 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
  

usnesení č. ../19/ZM/09/11/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva města dle předložené 
pozvánky aktualizované na zasedání zastupitelstva města. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
  
B) 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.  
Přílohy:  
Příloha č. 1: Report_ukoly_02112021.pdf 
Diskuze:  
Ing. Laktiš informuje zastupitelé o ČP.  
 

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 6 zasedáních v termínech: 17. 9., 
24. 9., 1. 10., 13. 10., 18. 10. a 1. 11. 2021. Celkem bylo projednáno 75 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. 
První zmiňují měřící stanici kvality ovzduší, kdy je zajímá od kdy stanice začne fungovat, zda budou možnosti 
měření, aj. Místostarostka zastupitelé informuje, že momentálně se čeká na připojení energii, začátek měření 
ovzduší je tedy plánován na polovinu listopadu. V rámci zpracovávání plánu kvality ovzduší budou navržena místa, 
kde se ovzduší bude měřit.  
Následně se k tématu vyjadřují i ostatní zastupitelé. Bc. Blinkovou zajímá, kdo rozhodl o umístění stanice a jaká 
budou opatření, pokud budou hodnoty budou vysoké? Zde reaguje místostarostka, kdy uvádí, že požadavek na 
umístění stanice zpracován externistou a tento fakt byl konzultován s ČHMÚ. Dodává, že na tuto stanici mohou být 
napojeny i další čidla. Pokud budou hodnoty vysoké, je několik možností, jako např. izolační zeleň, možnost 
nabídky jiného druhu dopravy, aby se snížila jízda ve městě, ale důležité je mít reálná data. 
Do diskuze se hlásí Ing. Mácha a podotýká, že existují mobilní monitorovací stanice, které se mohou pronajmout. 
Zde reaguje starosta, že monitorovací stanice byla pořízená z dotací. 
J. Koryčanský podotýká, že je zklamán z umístění monitorovací stanice, kdy MS bude funkční po otevření 
obchodního domu Kaufland a je toho názoru, že ovzduší bude horší. Dále uvádí, že finanční prostředky jsou 
čerpány z dotací, ale informuje, že se jedná o peníze všech. Místostarostka vysvětluje, že člověk, který se o 
problematiku ovzduší bude na MěÚ starat je z části placen z dotací. Dále podotýká fakt, že ze strategického plánu 
vyplynula potřeba řešit životní situaci ve městě. 
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A. Vychodil uzavírá toto téma svým názorem, kdy si myslí, že MS je zbytečná investice a data o ovzduší budou 
špatná. 
 
V tomto bodě jsou dále zodpovězeny otázky na výběrové řízení tajemníka úřadu, kdy starosta informuje, že do 
výběrového řízení se přihlásil jeden uchazeč, který nebyl doporučen komisí. Momentálně jsou kompetence 
rozděleny mezi starostu, Bc. Štefánikovou a Ing. Hrnčárka. Doplňuje, že pro následující výběrové řízení budou 
podmínky obdobné, jen ze strany města bude vyšší proaktivita v oslovování vhodných uchazečů. 
 
Dalším téma tohoto bodu je vybudování sportovní haly, kdy vedení města informuje, že se nyní jedná s ředitelem 
Střední zemědělské školy a také ZŠ Videčskou. 
 
Otevírá se také téma dopravy na Jižním městě, konkrétně dům 1656, zda bude k dispozici parkování u Kauflandu. 
Zde odpovídá místostarosta a informuje, že momentálně OSM jedná v této věci s Kauflandem, kdy bylo dohodnuto, 
že po spuštění provozu bude Kaufland dělat vlastní jízdní průzkum a následně proběhne vyhodnocení situace. 
Místostarostka dodává, že dopravní policie chce vyčkat a mapovat situaci. 
 
Další témata, která budou zodpovězena za přítomnosti Ing. Molla: 
• Veřejná zakázka na interiér knihovny 
• Dodatek na KC 
  
C) Odbor finanční 

5 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 9/2021 - předkládají: Ing. Martin Hrnčárek, 
Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva:  
Na základě požadavků jednotlivých odborů předkládáme ke schválení rozpočtové opatření č. 9/2021. Komentář k 
jednotlivým položkám bude prezentován na ZM. 
Přílohy:  
Příloha č. 1: ROP9_ZM_final.xls 
Diskuze:  
V tomto bodě jsou diskutovány zejména investiční akce, jako ul. Vítězná, Tyršovo nábřeží, VŘ na knihovnu. 
 
U ul. Vítězná probíhá promítání fotodokumentace a Ing. Moll vysvětluje, kde vzniklo navýšení ceny. Informuje také 
zastupitelé, že se momentálně řeší s právním oddělením, jak bude vyřešena náhrada škody. Částka se vyšplhá na 
necelý milion Kč. 
 
Následně se přechází k, již zmiňované, knihovně, kdy předpokládaná hodnota byla určena na 8 mil., v zadávací 
dokumentaci je kvalifikační hodnota zakázky, která se týká vestavěného nábytku, kdy po referenci volili vestavěný 
nábytek s ohledem na to, aby se zadávací řízení otevřelo většímu počtu zájemců. Dodává, že limit, který nečiní  
50 % není proti zákonu zadávání VZ. Reaguje Mgr. Drápal, který je toho názoru, že se jedná o chybu nebo nějakou 
manipulaci, protože není možné, aby byla vyhlášená VZ, kdy je někde dáno 50 % a někde ani ne 10 %. 
 
Dále Ing. Moll odpovídá na druhý dotaz (dodatek č. 2 Archteam). Vysvětluje, že v ceně projektu bylo zahrnuto vše, 
ale ateliér toto rozporoval a následně zaslal cenu, odbor investic se obrátil na komoru architektů, zda je tento postup 
správný a odpovědí bylo to, že tento postup správný je. Po dlouhých jednání a zjišťování bylo přistoupeno k 
proplacení. Mgr. Drápal upřesňuje, že v původním dotazu zaznělo, zda byla provedena právní analýza? Ing. Moll 
odpovídá, že právní analýza zadána nebyla, ale tato věc byla konzultována s více odborníky. 
 
Ing. Kučera děkuje za vysvětlení a fotodokumentaci k ul. Vítězné a dále se zajímá o investice na Jižním městě, zda 
částka je částka po vysoutěžení, nebo nabídková? Existuje zde možnost čerpat dotační tituly? Reaguje Ing. Moll a 
informuje, že existuje projektová dokumentace a ze strany města je snaha ušetřit finanční prostředky za další 
stupně projektové dokumentace, proto je ve hře dohodnout se s projektantem, aby PD byla udělána, jak 
požadujeme my. Momentálně je vysoutěžena cena 1,215 mil Kč. Možnost čerpání dotací zodpoví písemně Ing. 
Laktiš. Starosta krátce doplňuje, že momentálně je ve snaze připravit sídliště, kdy je plánováno, že budou dotační 
tituly na veřejné prostory. 
J. Koryčanského zajímá, zda budou vyplaceny ještě nějaké finanční prostředky Archteamu? Ing. Moll reaguje, že 
dodatek řeší 2 částky, které jsou již uzavřeny a také řeší stávající soutěž, která probíhá. Ze strany Archteamu byl 
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požadavek na 1 promile celkové částky za dílo. Ing. Moll na tento požadavek reagoval tak, že s tím zásadně 
nesouhlasí a požaduje, aby to bylo uvedeno tak, jak uvedl Archteam v díle na projekt v rámci dozoru, provádět tyto 
služby za 700Kč/hodina bez DPH, kdy Archteam bude předkládat výkaz jednotlivých činností a od časové 
náročnosti se bude odvíjet cena. Je přesvědčen, že tato hodinová sazba bude nižší než účtování promile z celkové 
částky. Dále zajímá J. Koryčanského, jaká bude finální částka do posledního 3. výběrového řízení? Ing. Moll 
informuje, že je nutné připočíst 1,3 mil k částce za projektovou dokumentaci. 
 
Zastupitelé dále otevírají téma revitalizaci sídliště Koryčanské paseky. Ing. Moll informuje, že proběhla veřejná 
projednání, kdy byly z řad občanů připomínky, které byly zapracovány do projektové dokumentace. 
 
J. Koryčanský dále podotýká, že navýšení ROP je o psí útulek. Konstatuje, že je psů málo a zajímá se o náplň 
práce personálu psího útulku. Starosta reaguje, že dle informací od pana Žáka nelze dát zaměstnancům psího 
útulku jinou náplň práce kvůli dotačním titulům. 
 
Mgr. Drápal apeluje na větší kontrolu projektů, aby někde nechyběly např. obruby. Vrací se zpět k projektové 
dokumentaci pro Jižní město a požaduje vysvětlení, zda do projektu přijdou 4 mil. Kč, pokud schválí 800 tisíc Kč? 
Ing. Moll vysvětluje, že za 2 mil Kč pořídíme všechny stupně projektové dokumentace do provedení stavby. V ROP 
je nyní 1,2 mil Kč. 1,2 mil Kč je nabídková částka. Celková částka je 2 mil Kč. Mgr. Drápal podává protinávrh, aby 
se o této položce hlasovalo samostatně (PROTINÁVRH). Zde vstupuje do diskuze Ing. Holiš a krátce informuje, že 
je nutné Jižní město nachystat, aby byla možnost čerpání dotačních titulů. Starosta žádá předsedu finančního 
výboru, aby informoval zastupitele o hlasování o ROP? Ing. Mácha informuje, že pro navýšení u Jižního města bylo 
8 členů PRO. Dále shrnuje doporučení FV, že kladné finanční prostředky byly využity v roce 2022 dle Ing. Hrnčárka.  
 
------přestávka------- 
 
Hlasování o protinávrhu, podaného Mgr. Drápalou – přijato. 
  

usnesení č. ../19/ZM/09/11/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2021 v rozsahu 2.712 tis. Kč na 
straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
  

usnesení č. 4/19/ZM/09/11/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vypuštění výdajové položky č. 42 (revitalizace Jižního 
města) z předloženého ROP č. 9 a hlasovat o ní samostatně. 
Hlasování: Pro: 14, Proti: 3 (P. Kopecký, R. Mácha, J. Mikulášková), Zdrželo se: 3 (L. Adámek, J. 
Koryčanský, K. Kosová), Nehlasovalo: 0 (Z. Němeček)  
  

usnesení č. 5/19/ZM/09/11/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje upravené rozpočtové opatření č. 9/2021 v rozsahu 3.312 
tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a upravené předložené přílohy. 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (J. Koryčanský), Nehlasovalo: 0 (Z. Němeček)  
  

usnesení č. 6/19/ZM/09/11/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2021 v rozsahu 800 tis. Kč na 
straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy. 
Hlasování: Pro: 13, Proti: 3 (M. Blinková, M. Drápal, M. Kokinopulos), Zdrželo se: 4 (D. Drápala, P. Jelínek, 
J. Koryčanský, J. Kučera), Nehlasovalo: 0 (Z. Němeček)  
 

6 - Projednání a schválení obecně závazných vyhlášek - místní poplatky - předkládají: Ing. Jiří 
Pavlica, Ing. Martin Hrnčárek   
Důvodová zpráva:  
Na základě požadavku Ministerstva vnitra ČR předkládáme zastupitelstvu ke schválení skupinu vyhlášek v oblasti 
místních poplatků. Ministerstvo vnitra trvá na novém požadavku, aby byl každý poplatek definován v samostatné 
vyhlášce. Tímto materiálem tedy rozdělujeme původně jednotnou (souhrnnou) vyhlášku do samostatných vyhlášek 
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dle druhu poplatku. Mimo tento administrativní proces zapracováváme také drobné formální úpravy, které nemají 
zásadní vliv na poplatníky a jsou doporučeny dozorovým orgánem.  
Zásadní informací pak je, že se nemění sazby (výše) jednotlivých poplatků.  
Nově je zpracována vyhláška o místním poplatku za stanovení systému obecního odpadového hospodářství, který 
nahrazuje místní poplatek za "provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů". Důvodem je změna právní úpravy v souvislosti s vyhlášením zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech. Schválení nové vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství je předmětem 
samostatného podání odboru správy majetku.  
V příloze překládáme vyhlášky k těmto poplatkům: 
1) poplatek za obecní systém odpadového hospodářství  
2) poplatek ze psů 
3) poplatek za užívání ("zábor") veřejného prostranství 
  
Poplatek 
Roční inkaso (řádově) 
Ekonomický dopad 
Důvod zavedení 
 
Odpady 
10 700 
- 4 000/- 5000 
Svoz odpadu 
 
Psi 
 450 
- 750 
Regulace, útulek 
 
Zábor prostranství 
 200 
 
Regulace prostoru 
 
Pobytový poplatek 
 3 000 
Zdanění cestovního ruchu 
v tis. Kč 
Odpady – inkaso uvedené pouze od občanů, podnikatelé platí na základě smlouvy. Odpady díky plánovanému 
zvyšování poplatků za skládkovné budou každoročně generovat větší ztrátu. 
Psi – poplatek má sloužit k regulaci chovu a výskytu psů, výnos je pak používán na úhradu nákladů psího útulku. 
Ty se skládají ze služeb veterináře a provozu útulku. 
Zábor veřejného prostranství – jedná se o regulační poplatek, který má zabránit neoprávněnému a dlouhodobému 
užívání veřejných prostor. V praxi jde zejména o předzahrádky, lešení, stavební skládky, trhy apod. 
Pobytový poplatek – jedna z mála možností, jak zdanit turistický ruch prostřednictví poplatku, který platí hosté, 
nikoli ubytovací zařízení. Poplatek byl zaveden samostatnou OZV na jaře letošního roku, zůstává beze změny a 
není předmětem tohoto podání.  
Poplatek ze vstupného – nezaveden 
Poplatek za zhodnocení pozemku – nezaveden 
OZV budou účinné od 1.1.2022. 
Návrhy jednotlivých vyhlášek projednala rada města dne 1. 11. 2021 a jejich vydání v navrženém znění doporučuje.  
Návrhy jednotlivých vyhlášek byly zaslány k předběžnému posouzení ministerstvu vnitra a upraveny dle telefonické 
konzultace s pracovníkem ministerstva. Nyní očekáváme doručení oficiálního písemného předběžného posouzení. 
Přílohy:  
Příloha č. 1: OZV_zruseni_1_2020_a_1_2021_mistni_poplatky_2021.doc 
Příloha č. 2: OZV_k_mistnimu_poplatku_ze_psu_2021_FIN_upraveno_dle_MV_2_.docx 
Příloha č. 3: OZV_k_mistnimu_poplatku_za_verejna_prostranstvi_2021_FIN_upraveno_dle_MV_2_.docx 
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Příloha č. 4: Priloha_c.1_k_OZV_o_mistnim_poplatku_Verejna_prostranstvi_2021_FIN.docx 
Příloha č. 5: OZV_k_mistnimu_poplatku_za_odpadove_hospodarstvi_2021_FIN_upraveno_dle_MV_2_.docx 
   

usnesení č. 7/19/ZM/09/11/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a vydává: 

a) obecně závaznou vyhlášku č. 6/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místních 
poplatcích a obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o 
místních poplatcích, ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1, 
b) obecně závaznou vyhlášku č. 7/2021, o místním poplatku ze psů, ve znění uvedeném v předložené 
příloze č. 2, 
c) obecně závaznou vyhlášku č. 8/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění 
uvedeném v předložené příloze č. 3 a č. 4, 
d) obecně závaznou vyhlášku č. 9/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, 
ve znění uvedeném v předložené příloze č. 5, 

dle důvodové zprávy. Schválené obecně závazné vyhlášky jsou součástí tohoto usnesení.  
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
  
D) Odbor strategického rozvoje a projektů 

7 - Přeshraniční spolupráce INTERREG SK - CZ Kysucké Nové Mesto + Rožnov pod Radhoštěm - 
předkládají: Ing. Michal Laktiš, Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva:  
Jedním z úkolů místní samosprávy je dbát o svůj územní rozvoj ve spolupráci s okolními obcemi, resp. 
přeshraničními obcemi (partnery). Město Rožnov pod Radhoštěm bylo v rámci přeshraniční spolupráce osloveno, 
jako hlavní přeshraniční partner ve společném malém projektě, Kysuckým Novým Mestom (vedoucí partner malého 
projektu). 
Dne 06. 09. 2021 Region Bílé Karpaty ve spolupráci s hlavním přeshraničním partnerem, Žilinským samosprávným 
krajem, vydal 8. výzvu na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek v rámci Fondu malých projektů 
programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014–2020. V rámci předmětné výzvy jde o 
předkládání investičních/neinvestičních mikroprojektů v rámci prioritní osy 2. Kvalitní životní prostředí = Investiční 
priorita: 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c) = specifický cíl: 2.1 Zvýšení 
atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. Předmětný malý 
projekt bude předložen na Žilinský samosprávný kraj. 
Hlavní partner projektu (KNM) si na svém území doplní a upraví cyklotrasu vhodným mobiliářem. Oba partneři 
uspořádají na svém území aktivity, které vedou k zatraktivnění kulturního a přírodního dědictví – hlavně v oblasti 
cestovního ruchu. Osobní setkání zástupců obou partnerů proběhlo za účasti starosty, primátora a projektových 
managerů dne 12. 10. 2021 v Rožnově pod Radhoštěm. Na setkání došlo k potvrzení společného záměru a cíle 
malého projektu, společného personálu a také harmonogramu aktivit, na kterých se budou aktivně podílet obě 
strany. Klíčové budou aktivity, které by v rámci projektu pomohly zejména k propagaci přeshraničního území 
partnerů. 
= Minimální a maximální výše příspěvku z EFRR (ERDF)  
a) investiční malé projekty 3 000 EUR 30 000 EUR 
b) neinvestiční malé projekty 3 000 EUR 20 000 EUR 
= způsobilé cílové skupiny: 
• obyvatelé přeshraničního regionu, 
• návštěvníci přeshraničního regionu. 
= Malé projekty INVESTIČNÍ předložené v rámci této výzvy musí být zrealizovány (realizace malého projektu 
ukončena) nejpozději do 31. 03. 2023. 
= Malé projekty NEINVESTIČNÍ předložené v rámci této výzvy musí být zrealizovány (realizace malého projektu 
ukončena) nejpozději do 31. 03. 2023. 
Město Rožnov pod Radhoštěm bude aktivně spolupracovat a podílet se na společných aktivit malého projektu. 
Malý projekt může být způsobilý pouze za předpokladu, že splní všechna tři následující kritéria spolupráce: 
společná příprava, společná realizace, společný personál. 
Veškeré náklady spojené s malým projektem (na základě schváleného rozpočtu) budou hrazeny vedoucím 
partnerem projektu (Kysucké Nové Mesto). Předmětný malý projekt bude předložen na Žilinský samosprávny kraj. 
RM svým usnesením ze dne 18. 10. 2021 č. 1987/104/RM/18/10/2021 doporučuje ZM předmětnou přeshraniční 
spolupráci schválit. 
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Diskuze:  
Bc. Blinková se zajímá, jak probíhá jednání s partnerskými městy a jaké aktivity budou přímo v Rožnově? Ing. 
Laktiš reaguje, že za Rožnov bude jeho samotná propagace, dále je v plánu navštívit Jurkovičovu rozhlednu, 
prezentace pivovaru. Bude kladen důraz na zelenomodrou infrastrukturu, také cyklodopravu nebo budování 
cyklotras. Tento projekt je zaměřen na přírodní bohatství. Do diskuze vstupuje doc. Drápala, který se zajímá, jak 
odpovídají aktivity tomu, co chceme propagovat podporovat, pokládá otázku, proč město nepomůže s propagací 
např. Soláně? Je toho názoru, že by bylo dobré pečovat i o aktivity, které byly již v minulosti, př. Lázeňský chodník, 
který je v havarijním stavu. Ing. Laktiš dodává, že se vychází také z koncepce cestovního ruchu a pracuje se s 
celkovou propagací města. Děkuje také za podnět opravy/modernizace chodníku. PODNĚT!  
 

usnesení č. 8/19/ZM/09/11/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje přeshraniční spolupráci mezi městem Kysucké Nové 
Mesto (jako vedoucím partnerem malého projektu) a městem Rožnov pod Radhoštěm (jako hlavním přeshraničním 
partnerem malého projektu) prostřednictvím malého projektu v rámci Operačního programu INTERREG V-A SK - 
CZ = FOND MALÝCH PROJEKTŮ v souladu s platnou výzvou a jejími podmínkami (administrativními a finančními) 
dle důvodové zprávy. 
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 4 (L. Adámek, M. Blinková, D. Drápala, J. Koryčanský), Nehlasovalo: 
1 (K. Kosová)  
 

8 - Koncepce parkování na sídlištích Koryčanské Paseky a Láz - předkládají: Ing. Michal Laktiš, 
Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva:  
Podnětem ke zpracování předmětného koncepčního dokumentu se staly výsledky analytické části Plánu udržitelné 
městské mobility města Rožnov pod Radhoštěm, které prokázaly neuspokojivou situaci na parkovacích plochách 
v zázemí významných sídlišť. V rámci díla byla navržena koncepce dopravy v klidu pro sídliště Koryčanské Paseky 
a Láz.  
Koncepční dokument byl zpracován na základě platných a účinných smluv uzavřených mezi městem a externím 
zpracovatelům. Předmětné smlouvy byly před podpisem schváleny RM. 
Obsah koncepce dopravy v klidu 
Předmětný koncepční dokument byl zpracován v souvislosti s výsledky analytické části Plánu udržitelné městské 
mobility města Rožnov pod Radhoštěm, které prokázaly neuspokojivou situaci na parkovacích plochách v zázemí 
významných sídlišť.  
Byl proveden podrobný navazující průzkum dopravy, a to v zatížených lokalitách Koryčanské Paseky a Láz, za 
účelem navržení takových změn v současném systému dopravy v klidu, aby parkovací kapacity byly využívány 
efektivně. 
V rámci dokumentu byla navržena koncepce dopravy v klidu pro sídliště Koryčanské Paseky. 
Koncepce obsahuje níže uvedené části: 
1. Analýza dopravního chování obyvatel sídlišť Koryčanské Paseky a Láz 
Dotazníkovým šetřením bude zjišťováno, zda a kolik používá domácnost vozidel, míru používání, motivaci jejich, 
možnosti alternativních dopravních prostředků a další charakteristiky důležité pro podrobné dopravní chování 
zkoumané lokality. Osloveni budou všichni obyvatelé sídlišť Koryčanské Paseky a Láz. 
2. Analýza dopravy na/ze sídliště 
Měřeny byly všechny vjezdy a výjezdy z lokalit Koryčanské Paseky a Láz (viz přehled měřících bodů na odkazu 
https://mapy.cz/s/dejutahota). Měření probíhalo ve 3 dnech po dobu 24 hodin, během měření byly evidovány 
registrační značky všech vozidel. Výsledkem je: 
- analýza pohybu vozidel v jednotlivých časech (rozlišení po hodinách) 
- kolik vozidel je pravidelně využíváno 
- kolik vozidel tvoří návštěvníci (nerezidenti) 
- jak dlouho se v oblasti zdrží jednotlivé typy uživatelů 
- v jakých časech využívají plochy na sídlišti auta návštěvníků 
3. Analýza využívání garážových stání na Koryčanských Pasekách a Lázu 
Velmi podrobným průzkumem byla zjištěna využívanost garážových stání k parkování vozidel. V případě jiného 
využití, než garážového stání bude zjišťován účel jiného využívání garáže. 
4. Stanovení potřebného počtu parkovacích míst 
= potřebný počet parkovacích míst byl stanoven pro: 
- rezidenty, kteří vozidlo pravidelně využívají 
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- rezidenty, kteří vozidlo využívají nepravidelně / málo 
- návštěvníky v návaznosti na zjištěné chování 
5. Návrh případných záložních parkovacích kapacit 
V případě, že bude vyhodnoceno, že je nutné zabezpečit další parkovací kapacity pro oprávnění uživatele osobních 
vozidel, budou navrženy lokality vč. výkresů, které by zajistily dostatečnou celkovou parkovací kapacitu v dané 
oblasti. 
6. Navržení koncepce parkování pro lokalitu Koryčanské Paseky a Láz 
= navržena koncepce parkování, která zahrnuje: 
- návrh zón pro jednotlivé ulice / části ulic 
- návrh tarifu parkování pro rezidenty a návštěvníky 
- návrh výjimek a zvýhodněných skupin 
- stanovení základních pravidel pro udělování rezidenčních oprávnění 
7. Návrh automatizovaného systému kontroly zaplacení parkovného 
= navržen systém, který bude automaticky vyhodnocovat a reportovat Městskému úřadu/ Městské policii Rožnov 
pod Radhoštěm registrační značky aut, která nezaplatila parkovné, včetně důkazní dokumentace pro případ 
správního řízení. 
8. Ekonomická rozvaha 
= celý systém byl vyhodnocen z pohledu návratnosti prostředků města v horizontu maximálně 5 let. Do rozvahy 
započteny náklady města, vynaložené na: 
- pořízení koncepce dopravy v klidu 
- pořízení hardwaru systému, který dokáže zaregistrovat a zaznamenávat pohyb vozidel 
- pořízení softwaru systému, který dokáže vyhodnocovat vozidla s nezaplaceným parkovným a reportovat 
Městskému úřadu/Městské policii Rožnov pod Radhoštěm 
- náklady na údržbu a správu zařízení 
9. Harmonogram dalšího postupu a implementace 
Vytvořený koncepční dokument bude následně představen obyvatelům dotčených sídlišť. Prezentace koncepčního 
dokumentu bude i za účasti zpracovatele (Mgr. Pšenička). Po získání zpětné vazby budou opodstatněné věci 
zapracovány do dokumentu, který bude následně znovu předložen do RM a po jeho doporučení RM předložen i 
na ZM ke schválení. 
Předmětný koncepční dokument vč. příloh je součástí tohoto usnesení. 
Výše uvedené řešení, závěry a návrhy byly se zpracovatelem (Mgr. Pšenička) diskutovány v rámci pracovní skupiny 
za účasti vedení, OSRaP, architekta města, OI. Pracovní skupina se setkala několikrát kvůli projednávání 
koncepce.  
ZM je předložena verze návrhu, která byla prezentována Strategickému výboru (03. 11. 2021), tahle verze bude 
následně představena veřejnosti. Na základě zpětné vazby od obyvatel budou opodstatněné připomínky 
zapracovány a opětovně odprezentovány RM, obyvatelům. Finální verze půjde následně ke schválení ZM. 
Přílohy:  
Příloha č. 1: KONCEPCE_PARKOVANI_NA_SIDLISTICH_KORYCANSKE_PASEKY_A_LAZ_19.10.docx 
Příloha č. 2: Korycanske_paseky_parkovani_19.10._s_moznym_rozsirenim_parkovist_NEVEREJNE.jpg 
Příloha č. 3: Korycanske_paseky_parkovani_19.10..jpg 
Příloha č. 4: Laz_parkovani_19.10._s_moznym_rozsirenim_parkovist_NEVEREJNE.jpg 
Příloha č. 5: Laz_parkovani_19.10..jpg 
Příloha č. 6: Priloha_1_sidliste_Korycanske_Paseky.pdf 
Příloha č. 7: Priloha_2_sidliste_Laz.pdf 
Diskuze:  
Zastupitelé diskutují nad problematikou parkování na těchto dvou sídlištích.  
Ing. Mácha je pro podpoření parkovací politiky, je toho názoru, že je momentálně parkování nesystémové a 
potřebuje určit řád, prioritou je tento projekt občanům vysvětlit.  
A. Vychodila zajímá, zda byly připomínky občanů zapracovány do předloženého dokumentu? Ing. Laktiš reaguje, 
že relevantní poznámky byly zapracovány a budou řešeny s obyvateli. 
J. Koryčanský poukazuje na fakt, že se připravují dvě věci. Revitalizace sídliště Koryčanské paseky a dále 
parkování na totožném místě. Dle něj je priorita zajistit občanům parkování, ale obává se problémů a konfliktů mezi 
obyvateli. Dále dodává, že peníze, které budou získány z parkování, mohly být využity například na výstavbu 
nových parkovacích míst, ale město nebude mít 5 let město z tohoto projektu žádný zisk, kdy následně bude nutná 
opětovná údržba, opravy, aj. Vznáší dotaz, zda bude nutné přijmout dalšího zaměstnance a jaká bude celková 
cena? Zde reaguje Ing. Laktiš, kdy uvádí, že monitoring je ve stádiu řešení a konečná cena je čistě na politickém 
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rozhodnutí. Cílem města není být v zisku. Starosta potvrzuje, že cílem tohoto projektu opravdu není získat finanční 
prostředky do ROP, za tyto peníze nebudou vystavěny parkovací místa. Cílem je, aby lidé neparkovali u domů, kde 
nepotřebují. Pokud by město chtělo vydělat na výstavbu nových parkovacích míst, tak se musí bavit o jiných 
částkách, např. 5 000 Kč. 
Ing. Kučera vyjadřuje poděkování v pokračování tohoto projektu, ale zároveň vidí problém v tom, že pokud bude 
takto odprezentováno mezi občany, může tento projekt ztroskotat. Je toho názoru, že pokud se investuje do jiných 
odvětví, mělo by se investovat také do parkování, které občany v těchto lokalitách trápí. Doporučuje, aby drobné 
nedostatky byly odstraněny a zapracovány. 
L. Adámek hodnotí kladně řešení parkování na sídlištích. Návrh rezidentního parkování ho moc nepřesvědčil, 
zejména finanční poplatek, automaticky pokutovací systém (složitý), parkovací místa uberou. Dle jeho názoru je 
dobré sídliště opravit, přistavit parkovací místa a občany ne občany zatěžovat/trestat za to, že mají auto. Dále se 
táže, jak to bude s platbou? Na KP se platit bude a na ostatních sídlištích ne? Starosta upřesňuje, že na KP se 
začalo, ale následně se bude s touto myšlenkou pokračovat i na jiných místech města. Se starostou souhlasí Ing. 
Laktiš a doplňuje, že pokuty není správné pojmenování, bude se jednat o poplatek za uplynutí parkování. Prosí, 
aby obyvatelé nebyly strašeni. Poukazuje na analýzu, která zjistila, že na sídlištích parkují dodávky, lidé, kteří v 
této oblasti nebydlí, jen proto, že je místo zdarma. Pokud budou mít občané zájem, parkovací kartu si koupí. 
Starosta souhlasí s tím, že není šťastné nazývat poplatky penalizací. Dle průzkumu je dost parkovacích míst, kde 
se ukázalo, že lidé neparkují v garážích, ale před domem a toto by nám pomohlo ušetřit parkovací místa. 
Místostarostka potvrzuje fakt, že i další sídliště budou zmapována a dodává, že u revitalizace KP bylo přihlédnuto 
k parkování. 
Do diskuze se hlásí Ing. Holiš a poukazuje zejména na to, že aut přibývá. Doporučuje, aby bylo v koncepci zaznělo, 
jaký je deficit na parkovacích místech a sídlištích. Je si vědom, že debata s obyvateli bude těžká, ale lidé potřebují 
uklidnit a dát jasně vědět, co je čeká. Žádá, aby koncepce také řešila, kolik parkovacích míst může být vystavěno 
bokem, kde mohou občané dojít, protože aut bude přibývat. 
Mgr. Drápal potvrzuje fakt, že každý chce parkovat u svého domu, ale nikdo nechce mít parkoviště u svého domu. 
P. Pšenička počítá s nelegálními parkovacími místy, proto se jedná o zkreslená data. Je toho názoru, aby byl bod 
stažen, dopracován a následně projednán na následujícím zastupitelstvu. 
P. Jelínek informuje, že existují problémy, kdy má větší technika má problém s průjezdem, viz. ul. Kulturní. Pokud 
projedou popeláři, záchranáři je to důležitější než ušetřit finance navíc. 
Ing. Střálkovou zajímá se, jak se bude parkovací politika prezentovat občanům, zda existují doporučení ze strany 
zpracovatele? Ing. Laktiš odpovídá, že je s panem Pšeničkou je dohodnuto, že musí být vybrán prostor, sídliště 
jsou různě velká. Bere připomínku ohledně nelegálních parkovacích míst. Občané budou informováni, připomínky 
budou zapracovány, následně opětovně odprezentovány občanům a dále zastupitelům. Ing. Střálková reaguje, jak 
budou občané informováni? Přes web nebo na projednávání? Momentálně bereme ohled na to, že někdo nemá 
internet, proto budou informace předány např. letáčkem, dodává Ing. Laktiš. Doc. Kopecký vstupuje do diskuze a 
je toho názoru, aby proběhla ještě schůzka k tomuto tématu před prezentací veřejnosti. 
Ing. Kučera souhlasí s Ing. Holišem a vidí také jako možnost parkování na okraji sídlišť a doporučuje tento projekt 
dopracovat, než bude odprezentováno občanům. Souhlasí také J. Koryčanský a doporučuje dopracování tohoto 
projektu. 
Starosta upozorňuje, že revitalizace sídliště bude trvat například 10 let a nemyslí si, že můžeme čekat s parkovací 
politikou tak dlouho. 
Bc. Blinková je nakloněna tomu projektu a nevidí problém, pokud běží 2 projekty zároveň. Ráda by se zúčastnila 
strategického výboru, aby měla bližší informace. Doporučuje, aby se na realizaci nenahlíželo skepticky (př. 
problémy s fungováním modrých zón), od toho jsou zde odborníci, kteří se touto problematikou zaobírají. 
  

usnesení č. 9/19/ZM/09/11/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí zpracovanou Koncepci parkování na sídlištích 
Koryčanské Paseky a Láz dle důvodové zprávy a předložených příloh.  
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
  
E) Odbor školství a sportu 

9 - Stanovení nového postupu převodu městských sportovních zařízení - předkládají: Ing. Martin 
Hrnčárek, Mgr. Lucie Vančurová, Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva:  
Na základě příprav převodu sportovní infrastruktury ze společností Krytý bazén Rožnov (dále jen „KB“) a 
Komerčních domů – střediska zimní stadion (dále jen „KD- ZS“) začal finanční odbor (dále jen „FO“) v rámci 
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zpracovávání rozpočtu 2022 připravovat rozpočet nově vznikající příspěvkové organizace Sport Rožnov (dále jen 
„PO“). Vycházelo se z předpokladu, že rozpočet PO by měl zahrnovat jak současnou dotaci pro KB, tak dotaci KD-
ZS. 
Pro rok 2021 byly dotace do těchto společností: 
KB – provozní dotace 
7 700 000 
 
KD – dotace na úroky úvěru (zastřešení) 
120 000 
 
KD – dotace na splátku z úvěru (zastřešení) 
1 730 000 
 
KD – dotace na zamrazování 
3 873 786 
 
CELKEM 
13 423 786 
 
Dotace jsou každoročně individuálně stanovovány, nebo vycházejí z platných smluv. V roce 2022 by se tyto dotace 
sečetly a poskytly nové PO. 
Dá se předpokládat, že rozpočet PO pro rok 2022 by alokoval částku cca 14–15 mil Kč v návaznosti na aktuální 
vývoj nákladů. Tato částka obsahuje veškeré finanční platby nezávisle na skutečnosti, zda se jedná o prostředky 
na provoz, úvěr, úroky apod. 
TEORETICKY MODEL, pokud by organizace byla v roce 2021 již funkční: 
• Součet všech transferů do s.r.o. 13 426 786 Kč 
• V případě nové p.o. – příspěvek 13 426 786 Kč 
V rámci možných právních alternativ převodu majetku byla jak z hlediska daňové analýzy, tak i z právního 
posouzení nejvýhodnější Smlouva o prodeji závodu. U KB 100 % a u KD – ZS. Za tímto účelem byly vypracovány 
znalecké posudky. Ty jsou vypracované a ocenění závodů činí: 
KB 44 500 000 Kč 
KD – ZS 41 400 000 Kč 
Výše uvedené znalecké ceny by byly podkladem pro kupní cenu při prodeji závodu. Jsou tedy ukončené veškeré 
dílčí přípravy a je možné dané převody dokonat. 
Znalci ocenili veškerý majetek společností a zohlednili dotační způsob financování těchto společností. Ač se FO s 
těmito částkami ne zcela ztotožňuje (podnikání v této oblasti je ztrátové a bez dotací v podstatě nemožné), je 
skutečností, že v případě extrémního řešení, tj. zrušení činnosti a rozprodání čistých aktiv, vykazují obě společnosti 
významné nemovité majetky, které by mohly být zpeněženy. 
  
KB - Nemovitý majetek včetně pozemků 
74 200 000,-- Kč 
 
KD- ZS Nemovitý majetek včetně pozemků 
49 700 000,-- Kč 
 
 V rámci příprav rozpočtu nové PO však byla identifikována povinnost vyrovnání dříve uskutečněných odpočtů DPH 
(§ 78 zákona č. 235/2004 Sb.) Ač je samotný převod závodu osvobozen od DPH, nastupující společnost PO 
nebude moci díky svému charakteru uplatňovat odpočty DPH a majetek bude využíván pouze pro sportovní činnost. 
Určitou výhodou je, že se nemusí odvádět DPH ze vstupného. V případě prodeje závodu by byl porušen časový 
test DPH, kdy subjekt je povinen vrátit adekvátní část dříve uplatněného odpočtu DPH, a to 
U nemovitostí – 10 let. Každý nedodržený rok je úprava odpočtu 1/10. 
U věci movitých – 5 let. Každý nedodržený rok je úprava 1/5. 
Zejména u KB došlo v dřívějších letech k významným investicím, a to vybudování nové venkovní vany za cca 25 
mil Kč (2014), zateplení budovy za cca 14 mil Kč (2016) a rekonstrukci šaten 11 mil Kč (2018). 
U KD – ZS jde zejména o rekonstrukci tribun 446 tis (2014), betonových ploch 2,4 mil (2017-2019) a šaten 3,1 mil 
(2019). 
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Úprava odpočtu DPH 

  
KB – odhad 

KD – 
odhad 

2022 936 204 

2023 708 204 

2024 387 201 

2025 194 98 

2026 154 53 

 
* tabulka pokračuje až do roku 2029 s nižšími hodnotami.  
KB – celkem odhad do r. 2029 činí 2,5 mil Kč  
KD – ZS celkem odhad do r. 2029 činí 0,8 mil Kč 
  
Pokud by daná transakce byla datována k 1. 1. 2022, pak by v následujících letech musela nově vzniklá PO v rámci 
daňového přiznání vrátit DPH ve výše odhadnutých hodnotách. Odpočty lze snížit částečně úpravou koeficientu 
DPH, nikoli však významně. 
Na základě výše uvedeného doporučil Finanční výbor a zástupci členů zastupitelstva města na svém pracovním 
jednání dne 29.9.2021 zvolit alternativní variantu, a to realizovat pouze prodej střediska zimní stadion společnosti 
Krytý Bazén Rožnov s.r.o. Tímto prodejem by došlo k částečnému naplnění původního záměru, tj. sjednocení 
sportovní infrastruktury města pod jeden subjekt, avšak bez povinnosti vracet DPH. V roce 2024 by bylo možné 
uvažovat o dokončení transakce, tzn. přechodu společnosti KB na příspěvkovou organizaci, pokud by v té době 
platná legislativa a dotační programy byly pro takový převod výhodné. 
Prodej střediska Zimní stadion by byl dále v režimu kupní smlouvy mezi dvěma s.r.o se schválením na valných 
hromadách (RM). 
Předpoklad dokončení transakce je tedy 1.1.2022 
Postup: 
Krytému Bazénu Rožnov s.r.o. bude formou příspěvku nad základní kapitál zaslána částka 41,4 mil Kč (součástí 
pracovního návrhu rozpočtu 2022) 
Z těchto prostředků bude uhrazena kupní cena společnosti Komerční Domy Rožnov s.r.o. 
Ze společnosti Komerční Domy Rožnov s.r.o. bude odvedena kupní cena formou efektivního snížení základního 
kapitálu ve výši kupní ceny mínus daňové povinnosti- (daň z příjmu právnických osob – cca 2 mil Kč). 
Prostředky se vrátí do rozpočtu města (součástí příjmové stránky návrhu rozpočtu 2022) 
Celkové náklady na transformaci těchto dvou společností (odhad, právní služby, daň z příjmu se odhadují na cca 
2 mil Kč.). 
Dalo by se konstatovat, že se jedná v podstatě o částečnou fúzi dvou městských s.r.o. 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je v tuto chvíli existence příspěvkové organizace Sport Rožnov 
neopodstatněná. Proto navrhujeme zastupitelstvu města zrušit tuto PO v nejbližším možném termínu a současně 
revokovat usnesení č. 17/17/ZM/22/6/2021, kterým ZM uložilo MěÚ úkoly v souvislosti se zřízením PO.  
Diskuze:  
Ing. Mácha poukazuje na fakt, že byl mezi prvními, aby se sportovní aktivity daly pod jeden celek. Dnes je situace, 
kdy je vše vyhodnoceno a kvituje, že se usnesení č. 2 nebude schvalovat a bude dopracováno. 
Bc. Blinková informuje, že o záměru sloučení sportovišť se jednalo již před 10 lety zpětně. Hodnotí kladně, že 
analýzy, které budou provedeny přinesou městu úsporu. 
J. Koryčanský hodnotí také kladně, že rozhodnutí bylo přehodnoceno a město tímto ušetří peníze. Následně ho 
zajímá, zda nemůže město pronajímat zimní stadion hokejovému klubu – PODNĚT. Místostarostka dodává, že 
tento návrh se momentálně analyzuje. 
Bc. Blinková dále dodává, že pokud nebudou jasné postupy ze strany NSA, tak by se město nemělo ukvapit. Je 
důležité si najít čas, aby nevznikl větší problém. 
Starosta děkuje za podnět panu Koryčanskému a zároveň souhlasí s Bc. Blinkovou, že bychom měli být obezřetní. 
Do diskuze se přidává i Mgr. Drápal, který souhlasí s tím, že je nutné, aby byl smluvní vztah s HC dobře ošetřen. 
Navrhuje zjistit, zda není možné pronajmout jen plochu? Místostarostka potvrzuje, že jakmile budou získány nové 
informace, budou předány i na zastupitele. 
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usnesení č. 10/19/ZM/09/11/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm revokuje usnesení č. 33/16/ZM/20/04/2021, ve kterém schválilo 
postup převodu městských sportovních zařízení ze společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., IČO 
49606361 a KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., IČO 48390453 na nově zřizovanou sportovní příspěvkovou 
organizaci města dle důvodové zprávy. 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
  

usnesení č. ../19/ZM/09/11/2021 
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.  
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
  

usnesení č. 11/19/ZM/09/11/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm zrušuje ke dni 30. 11. 2021 příspěvkovou organizaci Sport Rožnov, 
příspěvková organizace, IČO 108 72 345 a revokuje své usnesení č. 17/17/ZM/22/06/2021 dle důvodové zprávy. 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Drápal), Nehlasovalo: 0  
 

10 - Projednání a schválení programů programové dotace a časový harmonogram pro poskytování 
dotací pro rok 2022 - předkládají: Mgr. Kristýna Kosová, Mgr. Lucie Vančurová   
Důvodová zpráva:  
V souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm předkládáme 
zastupitelstvu města k vyhlášení Programy programové dotace a časový harmonogram pro podávání žádostí o 
dotace, pro posuzování a hodnocení těchto žádostí a pro poskytování dotací na rok 2022. 
Každý vyhlašovaný program v souladu s § 10c odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
specifikuje věcné, obsahové, formální, časové a finanční podmínky pro poskytování programové dotace z rozpočtu 
města tím, že: 
• určuje účel, na který mohou být peněžní prostředky z programové dotace poskytnuty, a důvody podpory 
zabezpečení stanoveného účelu programové dotace, 
• podrobněji vymezuje okruh žadatelů o programovou dotaci, 
• upřesňuje finanční podmínky poskytnutí programové dotace tím, že stanoví předpokládaný celkový objem 
peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu zabezpečení stanoveného účelu a že určuje maximální 
výši programové dotace v jednotlivém případě, popř. kritéria pro stanovení výše programové dotace, 
• vymezuje lhůtu pro podání žádostí o programovou dotaci a lhůtu pro rozhodnutí o programové dotaci, 
• upřesňuje podklady a náležitosti žádostí o programovou dotaci, 
• konkretizuje postup posuzovatelů a hodnotitelů při hodnocení žádostí o programovou dotaci, 
• stanoví kritéria pro hodnocení žádostí o programovou dotaci, 
• případně definuje další podmínky pro poskytnutí programové dotace. 
Pro rok 2022 jsou vyhlašovány následující programy: 
PROGRAM I – Sportovní jednorázové aktivity a akce 
PROGRAM II – Částečná úhrada provozních nákladů spolků, v jejichž vlastnictví jsou sportovní zařízení 
PROGRAM III – Částečná úhrada pronájmu sportovních zařízení 
PROGRAM IV – Podpora pravidelného sportu dětí a mládeže 
PROGRAM V – Podpora organizačního zajištění zvyšování kvality života seniorů 
PROGRAM VI – Podpora aktivit a akcí v oblasti kultury 
PROGRAM VII – Podpora komunitního života 
PROGRAM VIII – Podpora vzdělávacích činností 
PROGRAM IX – Podpora spolupráce mezi partnerskými městy 
PROGRAM X – Podpora aktivit a akcí v oblasti životního prostředí 
Lhůty stanovené v časovém harmonogramu pro podávání žádostí o dotace, pro posuzování a hodnocení těchto 
žádostí a pro poskytování dotací na rok 2022 se řídí ustanoveními § 10a - § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech. 
Přílohy:  
Příloha č. 1: PROGRAMOVA_PODPORA_harmonogram_2022.xls 
Příloha č. 2: PROGRAM_I.doc 
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Příloha č. 3: PROGRAM_I_zadost.doc 
Příloha č. 4: PROGRAM_II.doc 
Příloha č. 5: PROGRAM_II_zadost.doc 
Příloha č. 6: PROGRAM_III.doc 
Příloha č. 7: PROGRAM_III_zadost.doc 
Příloha č. 8: PROGRAM_IV.doc 
Příloha č. 9: PROGRAM_IV_zadost.doc 
Příloha č. 10: PROGRAM_V.doc 
Příloha č. 11: PROGRAM_V_zadost.doc 
Příloha č. 12: PROGRAM_VI.doc 
Příloha č. 13: PROGRAM_VI_zadost.doc 
Příloha č. 14: PROGRAM_VII.doc 
Příloha č. 15: PROGRAM_VII_zadost.doc 
Příloha č. 16: PROGRAM_VIII.doc 
Příloha č. 17: PROGRAM_VIII_zadost.doc 
Příloha č. 18: PROGRAM_IX.doc 
Příloha č. 19: PROGRAM_IX_zadost.doc 
Příloha č. 20: PROGRAM_X.doc 
Příloha č. 21: PROGRAM_X_zadost.doc 
Diskuze:  
Ing. Mácha vznáší dotaz, zda je pro rok 2022 nějaká novinka nebo zůstává vše jak v loňských letech? Mgr. 
Vančurová potvrzuje, že je vše stejné.  
Dále informuje, že v letošním roce nebude žádný workshop. Noví potencionální žadatelé budou mít možnost 
individuální konzultace. Bude týden otevřených dveří před termínem podání žádostí. 
  

usnesení č. 12/19/ZM/09/11/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Rožnov pod Radhoštěm schválenými zastupitelstvem města dne 12. 11. 2020 vyhlašuje programy 
programové dotace a dále schvaluje časový harmonogram pro poskytování dotací pro rok 2022 ve znění uvedeném 
v předložených přílohách projednávaného bodu. Schválené programy a časový harmonogram jsou součástí tohoto 
usnesení. 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (J. Melcher)  
  
F) Odbor správy majetku 

11 - Projednání a schválení bezúplatného převodu pozemků p.č. 380, p.č. 381 a p.č. 382, vše v k.ú. 
Hážovice - předkládají: Ing. Lenka Pavelková, Mgr. Kristýna Kosová   
Důvodová zpráva:  
Při inventarizaci pozemků v katastrální území Hážovice v roce 2016, zjistil Odbor správy majetku Městského úřadu 
v Rožnově pod Radhoštěm, že na pozemku p. č. 380 o výměře 89 m2 ve vlastnictví Města Rožnova pod Radhoštěm 
se nachází budova č. p. 2128 ve spoluvlastnictví P. P. o velikosti podílu 3/4 k celku a A. P. o velikosti podílu 1/4 k 
celku (rodinný dům). Dále pozemky ve vlastnictví města p. č. 381 o výměře 34 m2, jehož součástí je stavba bez č. 
p. (zemědělská stavba) a p. č. 382 o výměře 600 m2 (zahrada). Na základě těchto zjištění byli spoluvlastníci 
rodinného domu postaveného na městském pozemku uvedeného výše vyzváni k projednání majetkoprávních 
vztahů. 
V následných jednáních bylo dohodnuto, že se spoluvlastníci rodinného domu pokusí ve státních archívech 
dohledat doklady, týkající se majetkoprávních vztahů k výše uvedeným nemovitostem. Mgr. P. Z., který zastupuje 
spoluvlastníky rodinného domu, oslovil Státní okresní archív ve Vsetíně, Okresní soud ve Vsetíně a Katastrální 
pracoviště ve Valašském Meziříčí s žádostí o dohledání dokumentů prokazující vlastnické právo k výše uvedeným 
nemovitostem. Dle vyjádření těchto institucí se v jejich archívech nenalezly požadované dokumenty. 
Dále byly zjištěny tyto skutečnosti: 
Pro stavbu rodinného domu vydal Odbor pro výstavbu rady ONV ve Valašském Meziříčí dne 26.10.1956 
Rozhodnutí o přípustnosti stavby zn. Výst./1523/56. Je zřejmé, že v souvislosti s vydáním rozhodnutí musela být 
uzavřena před vydáním rozhodnutí smlouva, která prokazovala oprávnění provedení stavby stavebníky na 
pozemku označeném v době vydání rozhodnutí jako pozemek p. č. 54/1 v k. ú. Hážovice a užívání tohoto pozemku. 
Nejpravděpodobnější smlouvou, která byla tehdy uzavírána mezi ONV Vsetín či jiným úřadem a stavebníky, byla 
"Dohoda o zřízení práva osobního užívání". Taková dohoda následně podléhala registraci u státního notářství. 
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Takto registrované smlouvy byly následně evidovány ve Středisku geodézie a později v katastru nemovitostí. S 
největší pravděpodobností tak nedošlo k registraci uzavřené "Dohody o zřízení práva osobního užívání" státním 
notářstvím, což zapříčinilo stávající stav. 
Dne 15.12.1960 vydal Odbor výstavby ONV ve Vsetíně pro užívání stavby Povolení k užívání zn. Výst/3488 (bez 
zřízení osobního práva užívání k pozemkům by nemohlo být vydáno). Rovněž na tomto dokumentu je citováno 
původní parcelní číslo 54/1 v k.ú. Hážovice. Součástí požadavku na dokončení dle Povolení k užívání byl 
požadavek na zaměření stavby. 
Dne 14.8.1962 zaměřilo Středisko geodézie, Okres Vsetín (pan Ch.) geometrickým plánem č. 010-920-748-2 
pozemky p. č. 53/1 a 54/1 v k.ú. Hážovice a zaměřena byla také stavební parcela (jako součet dílů ,,b + c“ o výměře 
91 m2). Zůstatek výměry pozemku p.č. 54/1 činil 715 m2. U kolonky vlastník pozemku je v geometrickém plánu 
uvedeno jméno,, P. J. s Rd, žena, R." (čp.  je původní číslo domu s dnešním čp.). Z popisu se dá usuzovat, že 
vlastníkem pozemku p. č. 54/1 o výměře 715 m2 byl veden vlastník budovy na něm situované. U pozemku p. č. 
53/1 bylo uvedeno - "Dosavadní vlastník Čsl. stát". Dnešní součet výměr pozemků po digitalizaci činí 723 m2, což 
odpovídá přibližně výše popsané výměře 715 m2. Spoluvlastníci rodinného domu P. P. i A. P. nabyli své 
spoluvlastnické podíly na nemovitých věcech zapsaných na LV č. 483 pro obec Rožnov pod Radhoštěm a k. ú. 
Hážovice na základě soudního projednání ve věci dědictví č. D 992l/992 ze dne 27.12.1994 po zemřelém J. P. 
Podkladem dědického řízení byl rovněž znalecký posudek č. 337194 vypracovaný Ing. V. P. Ve znaleckém posudku 
jsou kromě rodinného domu oceněny také jako vlastnictví zůstavitele: 
a) Vedlejší objekt na pozemku parc. č. 381 o výměře 34 m2 (v posudku uvedena výměra 33,60 m2) a stáří objektu 
je popsáno jako shodné se stářím rodinného domu, neboť byly postaveny ve stejné době vlastníky rodinného domu, 
b) Oplocení pozemků, zpevněné plochy na pozemcích, které byly vybudovány rovněž vlastníky rodinného domu, 
žumpa a trvalé porosty na pozemcích. Tuto skutečnost realizace všeho výše uvedeného finančními prostředky 
vlastníků hlavní budovy může svědecky doložit mj. spoluvlastnice A. P., která spolufinancovala všechny tyto stavby 
společně se svým manželem J. P. Tyto stavby jsou také citovány v dědickém usnesení ze dne 1994. 
Vlastníky staveb oplocení, zpevněných ploch, žumpy, přípojek inženýrských sítí situovaných v dotčených 
pozemcích jsou vlastníci rodinného domu. Katastrální mapa tvoří přílohu č. 5 projednávaného bodu, ortofotomapa 
je uvedena v příloze č. 6 projednávaného bodu a situační fota jsou zobrazena v příloze č. 7 projednávaného bodu. 
Přílohy č. 8–16 projednávaného bodu obsahují korespondenci s různými institucemi a další dokumenty k 
předmětným nemovitostem získaných při pátrání ve státních archivech. 
Na základě výše uvedených skutečností, požádali spoluvlastníci rodinného domu o převod dotčených pozemků p. 
č. 380, p. č. 381 včetně zemědělské stavby bez čísla popisného nebo evidenčního stojící na pozemku, a p. č. 382, 
vše v k. ú. Hážovice (viz. příloha č. 2 a 3 projednávaného bodu). Žádost projednala koordinační skupina dne 
29.6.2021. S převodem dotčených nemovitostí formou darovací smlouvy souhlasilo 8 členů koordinační skupiny z 
11 přítomných.  
Cena pozemků v účetnictví města dle Evidenční karty majetku:  
p. č. 380 o výměře 89 m2 ve výši 16.643 Kč, tj. 187 Kč/m2 
p. č. 381 o výměře 34 m2 ve výši 5.100 Kč, tj. 150 Kč/m2 
p. č. 382 o výměře 600 m2 ve výši 3.600 Kč, tj. 6 Kč/m2 
Záměr na bezúplatný převod pozemků p. č. 380, p. č. 381 a p. č. 382 byl schválen Radou města Rožnov pod 
Radhoštěm usnesením č. 1914/98/RM/03/09/2021 na zasedání dne 3.9.2021 a zveřejněn na úřední desce města 
Rožnova pod Radhoštěm od 8.9.2021 do 27.9.2021, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. V době 
zveřejnění záměru na úřední desce požádal dne 8.9.2021 o informaci k převodu pozemků emailem Ing. Z. Š., 
obyvatel Hážovic. Na email bylo odpovězeno dne 9.9.2021 bez další zpětné vazby pana Ing. Žádné další 
připomínky či podněty nebyly vzneseny. Emailová komunikace je uvedena v příloze č. 17 projednávaného bodu. 
Jelikož k zápisu vlastnického práva k dotčeným pozemkům ve prospěch vlastníků rodinného domu nedošlo z 
důvodu formálního pochybení v minulosti a vlastníci rodinného domu se o nemovitosti starali jako by byli jejich 
vlastníky, navrhuje se narovnání majetkoprávních vztahů prostřednictvím darovací smlouvy. Odbor správy majetku 
předkládá zastupitelstvu města k projednání a schválení bezúplatný převod městských pozemků p. č. 380, 381 a 
382, vše v k. ú. Hážovice, ve prospěch P. P. a A. P. ve znění darovací smlouvy č. 229/2021/OSM uvedené v příloze 
č. 1 projednávaného bodu, dle návrhu usnesení a důvodové zprávy. 
Přílohy:  
Příloha č. 1: OSM_Darovaci_smlouva_229.2021_revOKS_001_prijate_revize_final_el.podpis.pdf 
Příloha č. 2: 31.5.2021_zadost.pdf 
Příloha č. 3: 26.7.2021_doplneni_zadosti.pdf 
Příloha č. 4: 26.7.2021_prohlaseni_o_stavebnikovi.pdf 
Příloha č. 5: Katastralka.png 
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Příloha č. 6: Ortofoto.png 
Příloha č. 7: situacni_foto.pdf 
Příloha č. 8: 14.9.2016_korespondence_Z_Okresni_soud.pdf 
Příloha č. 9: 10.7.2016_korespondence_Z_A_Okresni_archiv.pdf 
Příloha č. 10: 9.1.2016_korespondence_Okresni_soud.pdf 
Příloha č. 11: 6.10.1994_Znalecky_posudek_rodinny_dum.pdf 
Příloha č. 12: 13.08.1993_zadost_o_zapis_majetku.pdf 
Příloha č. 13: 1993_Usneseni_o_dedictvi.pdf 
Příloha č. 14: 5.9.1962_geometricky_plan.pdf 
Příloha č. 15: 15.12.1960_Povoleni_k_uzivani.pdf 
Příloha č. 16: 26.10.1956_Rozhodnuti_o_pripustnosti_stavby.pdf 
Příloha č. 17: Email_info_k_zameru_ze_dne_08.09.2021.pdf 
  

usnesení č. 13/19/ZM/09/11/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 380 o výměře 89 m2, p. 
č. 381 o výměře 34 m2 a p. č. 382 o výměře 600 m2, vše v k. ú. Hážovice ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm, do spoluvlastnictví P. P. o velikosti podílu 3/4 k celku a A. P. o velikosti podílu 1/4 k celku, oba trvalým 
bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, a uzavření darovací 
smlouvy č. 229/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako dárcem a P. P. a A. P. jako obdarovanými 
ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená darovací smlouva je součástí tohoto usnesení. 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (R. Mácha)  
 

12 - Projednání a schválení prodeje městského pozemku p. č. 2767/51 a odkoupení pozemku p. č. 
2767/52, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - předkládají: Ing. Lenka Pavelková, Mgr. Kristýna 
Kosová   
Důvodová zpráva:  
Dne 28.9.2019 požádal Ing. J. H. o odkoupení části městského pozemku p. č. 2767/32 v k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm na ulici Javorová. Při následné kontrole na místě samém a obhlídce dané lokality bylo zjištěno, že část 
výše uvedeného městského pozemku je oplocena a využívána majiteli přilehlých nemovitostí. Na základě 
nesrovnalostí v zaměření pozemku a skutečných hranic oplocení zajistil Ing. H. na své náklady vyhotovení 
geometrického plánu skutečného zaměření pozemků dle stávajícího oplocení pozemků. Tento geometrický plán 
byl zapsán v katastru nemovitostí pod č. 6843-227/2021 dne 16.6.2021 a je uveden v příloze č. 8 projednávaného 
bodu. Původní pozemek p. č. 2767/32 byl rozdělen a byly vytvořeny tři nové pozemky p. č. 2767/32, p. č. 2767/50 
a p. č. 2767/51. 
Tyto nově oddělené pozemky sousedí s pozemky ve vlastnictví níže uvedených nemovitostí takto: 
- p. č. 2767/32 o výměře 188 m2 vlastník sousední nemovitosti H. J. a V. 
- p. č. 2767/50 o výměře 45 m2 vlastník sousední nemovitosti P. M. 
- p. č. 2767/51 o výměře 52 m2 vlastník sousední nemovitosti K. P. 
Jedná se o pozemky na ulici Javorová v lokalitě pod místním názvem „Chlacholov“ v krajině volné zeleně s 
rekreační zástavbou, které výše uvedení vlastníci v minulosti odkoupili a užívali v dobré víře, že se jedná o jejich 
vlastnictví, jako zahrádky. 
Prodej pozemků p. č. 2767/32 manželům H. a p. č. 2767/50 panu M. P. byl schválen zastupitelstvem města dne 
14.9.2021 usnesením č. 19/18/ZM/14/09/2021 za cenu 200,- Kč/m2. Majetkoprávní oddělení odboru správy 
majetku navrhlo cenu za 1 m2 dotčených pozemků ve výši 200,- Kč/m2 na podkladě znaleckého posudku č. 13-
2019, který vyhotovil Ivo Pupík, znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.2.1981, pod 
č.j.spr. 1485/81, obor ekonomika, ceny a odhady nemovitostí ve výši 200,- Kč/m2 (viz. str. 8 znaleckého posudku). 
Znalecký posudek je uveden v příloze č. 7 projednávaného bodu. Kupní cena je adekvátní současnému stavu a 
možnostem využití pozemků v dané lokalitě. Pozemky jsou svážné bez samostatného využití. Využití jen jako 
funkční celek s navazujícími pozemky ve vlastnictví kupujících (ostatní plocha, neplodná půda, trvalý travní porost). 
Obslužnost pozemku je zajištěna po nezpevněné místní komunikaci. Odhadovaná cena pozemku vychází ze své 
specifičnosti charakteru využití s přihlédnutím k tržním cenám obdobných pozemků v daném regionu. Dle 
aktuálních informací regionálních RK jsou obdobné pozemky obchodovány v cenové hladině v rozmezí cca 180,- 
- 220,- Kč/m2.  
Za cenu 200,- Kč/m2 bude odkoupen i oddělený a nově označený pozemek dle geometrického plánu č. 6880-
324/2021 jako pozemek p. č. 2767/52 o výměře 32 m2, ve vlastnictví P. K., ve prospěch města Rožnov pod 
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Radhoštěm. Tento pozemek bude v budoucnu využit pro rozšíření účelové komunikace ulice Javorová. 
Geometrický plán č. 6880-324/2021 je uveden v příloze č. 2 projednávaného bodu. 
Záměr na prodej pozemků p. č. 2767/32, p. č. 2767/50 a p. č. 2767/51 byl schválen Radou města Rožnov pod 
Radhoštěm usnesením č. 1892/97/RM/20/08/2021 na zasedání dne 20.8.2021 a zveřejněn na úřední desce města 
Rožnova pod Radhoštěm od 26.8.2021 do 10.9.2021, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. V době 
zveřejnění záměru na úřední desce nebyly vzneseny žádné připomínky či podněty k převodu pozemků. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města podklady pro prodej pozemku p. č. 2767/51 o výměře 52 m2 
ve prospěch manželů P. a H. K. za kupní cenu 10. 400,- Kč a odkoupení nově označeného pozemku p. č. 2767/52 
o výměře 32 m2 ve vlastnictví P. K. za kupní cenu 6. 400,- Kč, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, jak je uvedeno 
v návrhu usnesení a důvodové zprávě.  
Přílohy:  
Příloha č. 1: OSM_Kupni_smlouva_190.2021_dle_pripominek_OKS_final_el.podpis.pdf 
Příloha č. 2: GP_6880_324_2021.pdf 
Příloha č. 3: Sirsi_vztahy.png 
Příloha č. 4: Katastralka.png 
Příloha č. 5: Ortofoto.jpg 
Příloha č. 6: Foto.pdf 
Příloha č. 7: ZP_13_2019_pozemek_MU_R.p.R._trzni_cena_IP.pdf 
Příloha č. 8: GP_6843_227_2021.pdf 
  

usnesení č. 14/19/ZM/09/11/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej pozemku p. č. 2767/51 o výměře 52 m2 ve 
vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do společného jmění manželů P. K. a H. K., oba trvale bytem 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm, a koupi části pozemku p. č. 2767/31 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově 
označené dle geometrického plánu č. 6880-324/2021 jako pozemek p. č. 2767/52 o výměře 32 m2, ve vlastnictví 
P. K., trvale bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, to vše v k. ú. 
Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, a uzavření kupní smlouvy  
č. 190/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a manželi P. K. a H. K., ve znění uvedeném v příloze č. 
1 projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
 

13 - Prodej částí městského pozemku p.č. 404/1 v k.ú. Dolní Bečva - předkládají: Ing. Lenka 
Pavelková, Mgr. Kristýna Kosová   
Důvodová zpráva:  
V návaznosti na majetkové vypořádání pozemků města Rožnov pod Radhoštěm a Obce Dolní Bečva v katastrálním 
území Dolní Bečva byla předjednána dohoda obou subjektů o směně části pozemku p. č. 404/1 v k. ú. Dolní Bečva 
ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu místní asfaltové komunikace, za část pozemku p. č. 478/38 
v k. ú. Dolní Bečva ve vlastnictví Obce Dolní Bečva. Část pozemku p. č. 478/38 ve vlastnictví Obce Dolní Bečva je 
dotčena jednou z větví připravované liniové stavby vodovodního řadu v rámci investiční akce “Zásobování pitnou 
vodou lokality Horní Paseky-Rožnov pod Radhoštěm“, která v současnosti nebude realizována. Zbytkové části 
pozemku p. č. 404/1 byly nabídnuty vlastníkům přilehlých nemovitostí. 
Pozemek p. č. 404/1 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se nachází v lokalitě Valašského golfového klubu 
(VGK). Na části pozemku je vybudována asfaltová příjezdová cesta k odpališti společnosti Valašský golfový klub 
spol. s r.o., IČO 25874187, se sídlem Horní Paseky 2664, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a k nemovitostem ve 
SJM I. a A. T., bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Situační foto je uvedeno v příloze č. 7 projednávaného bodu. 
Geometrickým plánem č. 2268-35/2021, uvedeným v příloze č. 3 projednávaného bodu, byl pozemek p. č. 404/1 
rozdělen na pozemky: 
- p. č. 404/1 o výměře 493 m2 – směna s Obcí Dolní Bečva (v současnosti v jednání) 
- p. č. 404/3 o výměře 291 m2 – prodej zbytkové části do SJM T. 
- p. č. 404/4 o výměře 186 m2 – prodej zbytkové části Valašskému golfovému klubu 
Převod výše uvedených částí pozemku p. č. 404/1 ve vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm byl projednán 
Koordinační skupinou Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm dne 22.9.2020 a následně 29.6.2021. Koordinační 
skupina s převodem dotčených částí městského pozemku souhlasí. 
Odborem správy majetku navrhovaná cena 50,- Kč/m2 za prodej nově označených pozemků p. č. 404/3 a p. č. 
404/4 je stanovená na podkladě Znaleckého posudku č. 104-2020 pro obdobné pozemky v této lokalitě 
vyhotoveného Ing. Janem Tkáčikem, Ph.D., IČO 87759586, 756 24 Bystřička. Dle znaleckého posudku byla cena 
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obvyklá, tržní, obdobných pozemků p. č. 569, p. č. 565/1, p. č. 561/23 a p. č. 573/24 v k. ú. Hážovice (horní část 
areálu Valašského golfového klubu) stanovena v rozmezí 47.835,- až 63.780,- Kč (což činí 15,- až 20,- Kč/m2) a 
cena úřední ve výši 42.536,59 Kč (což činí 13,34 Kč/ m2). Znalecký posudek č. 104-2020 je uveden v příloze č. 4 
projednávaného bodu. 
Nově označené pozemky p. č. 404/3 a p. č. 404/4 jsou téměř po celé ploše zatravněny, jak je zřejmé z fotografií 
uvedených v příloze č. 7 projednávaného bodu, pouze část p. č. 404/3 je tvořena příjezdovou polní cestou k 
nemovitostem manželů T. Předpokládané roční náklady na údržbu zeleně těchto pozemků, což znamená, seč 
4x/rok a likvidace biomasy, činí 9. 000,- Kč. 
Záměr na prodej nově označených pozemků p. č. 404/3 a 404/4 byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm 
usnesením č. 1945/100/RM/17/09/2021 na zasedání dne 17.9.2021 a zveřejněn na úřední desce města Rožnova 
pod Radhoštěm od 14.9.2021 do 11.10.2021, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. V době zveřejnění 
záměru na úřední desce nebyly vzneseny žádné připomínky či podněty k prodeji pozemků. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města podklady pro prodej částí městského pozemku p. č. 404/1, 
oddělených a nově označených jako p. č. 404/3 ve prospěch SJM T. za kupní cenu ve výši 14.550,- Kč a p. č. 
404/4 ve prospěch Valašského golfového klubu za kupní cenu ve výši 9.300,- Kč, vše v k. ú. Dolní Bečva, jak je 
uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
Přílohy:  
Příloha č. 1: OSM_Kupni_smlouva_DB_IAT_231.2021_revOKS_prijate_final_el.podpis.pdf 
Příloha č. 2: OSM_Kupni_smlouva_DB_VGK_232.2021_revOKS_prijate_final_el.podpis.pdf 
Příloha č. 3: Geometricky_plan_VGK.pdf 
Příloha č. 4: Znalecky_posudek_c._104_2020.pdf 
Příloha č. 5: DB_404_1_katastralka.png 
Příloha č. 6: DB_404_1_ortofoto.png 
Příloha č. 7: Foto.pdf 
Příloha č. 8: Sirsi_vztahy.png 
   

usnesení č. 15/19/ZM/09/11/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej: 

a) části pozemku p. č. 404/1, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 2268-35/2021, 
uvedeného v příloze č. 3 projednávaného bodu, jako pozemek p. č. 404/3 o výměře 291 m2 v k. ú. Dolní 
Bečva, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do společného jmění manželů A. a I. T., oba trvalým 
bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, a uzavření 
kupní smlouvy č. 231/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a manželi A. a 
I. T. jako kupujícími, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. 
b) části pozemku p. č. 404/1, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 2268-35/2021, 
uvedeného v příloze č. 3 projednávaného bodu, jako pozemek p. č. 404/4 o výměře 186 m2 v k. ú. Dolní 
Bečva, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví Valašského golfového klubu spol. s r.o., 
se sídlem Horní Paseky 2664, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25874187, dle důvodové zprávy a 
příloh projednávaného bodu, a uzavření kupní smlouvy č. 232/2021/OSM mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm jako prodávajícím a Valašským golfovým klubem spol. s r.o., jako kupujícím, ve znění 
uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu. 

Schválené kupní smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
 

14 - Projednání a schválení směny pozemků p.č. 211/12 a p.č. 211/13 ve vlastnictví města za 
pozemek p.č. 212/5, to vše v k.ú. Hážovice - předkládají: Ing. Lenka Pavelková, Mgr. Kristýna 
Kosová   
Důvodová zpráva:  
Na základě revize katastru nemovitostí bylo město Rožnov pod Radhoštěm vyzváno k odstranění nesouladu ve 
způsobu využití pozemku p. č. 211/1 v k. ú. Hážovice (viz. příloha č. 1 - situační snímek). Pozemek p. č. 211/1 o 
výměře 2.344 m2 se nachází v centru místní části Hážovice a je využíván jako sportoviště, místní komunikace a 
zeleň. Na základě podnětu katastrálního úřadu byly jednotlivé plochy s rozdílným způsobem užívání zaměřeny, 
odděleny a nově označeny. Katastrálnímu úřadu byly doručeny dle příslušných právních předpisů listiny dokládající 
změnu účelu užívání dle skutečnosti. Katastrální úřad provedl zápis geometrického plánu č. 493-70/2020, který je 
v příloze č. 2 projednávaného bodu, čímž byl u jednotlivých nově vzniklých parcel změněn způsob využití dle 
skutečného stavu. V rámci geodetického měření bylo zjištěno, že část pozemku p. č. 211/1 je součástí soukromé 
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zahrady ve vlastnictví pana J. V. Geometrickým plánem č. 493-70/2020 byl z pozemku p. č. 211/1 oddělen a nově 
označen pozemek p. č. 211/12 o výměře 8 m2 a pozemek p. č. 211/13 o výměře 2 m2 ve vlastnictví města Rožnov 
pod Radhoštěm. Dále byl v rámci geometrického plánu č. 493-70/2020 z pozemku p. č. 212/1 ve vlastnictví J. V. 
oddělen a nově označen pozemek p. č. 212/5 o výměře 4 m2, který je součástí veřejně přístupné zelené plochy 
sousedící s dětským hřištěm. Tyto nově zapsané pozemky jsou předmětem navrhovaného majetkoprávního 
narovnání v této lokalitě, dle směnné smlouvy uvedené v příloze č. 3 projednávaného bodu pod číslem 
56/2021/OSM v tomto rozsahu: 
Město směnnou smlouvou č. 56/2021/OSM převede pozemek p. č. 211/12 o výměře 8 m2 a pozemek p. č. 211/13 
o výměře 2 m2 do vlastnictví J. V., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm za cenu ve výši 1.500,- Kč (tj. 150,- 
Kč/m2). Pan J. V. směnnou smlouvou č. 56/2021/OSM převede pozemek p. č. 212/5 o výměře 4 m2 do vlastnictví 
města Rožnov pod Radhoštěm za cenu ve výši 600,- Kč (tj. 150,- Kč/m2). Pan J. V. doplatí městu Rožnov pod 
Radhoštěm rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků ve výši 900,- Kč. Pro stanovení ceny obvyklé bylo zpracováno 
"Odborné vyjádření k ceně č. 70-2020 ze dne 9.7.2020" certifikovaným odhadcem nemovitých věcí Ivo Pupíkem, 
1. máje 1036, 757 01 Valašské Meziříčí, které je přílohou č. 4 projednávaného bodu. Dle odborného vyjádření je 
cena za pozemky, na kterých se nachází zeleň stanovena na 150,- Kč/m2. 
Záměr na směnu pozemků byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne 01.10.2021, usnesením č. 
1959/102 a zveřejněn na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup, od 06.10.2021 do 
22.10.2021. V době zveřejnění záměru na úřední desce nebyly vzneseny žádné připomínky či podněty ke směně. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání znění směnné smlouvy č. 56/2021/OSM, dle 
které bude realizována směna pozemku p. č. 211/12 a pozemku p. č. 211/13 za pozemek – veřejná zeleň p. č. 
212/5 v k. ú. Hážovice dle situačního snímku (viz. příloha č. 5 projednávaného bodu). 
Přílohy:  
Příloha č. 1: Priloha_c._1_situacni_snimek_pozemek_p.c._211_1_puvodni_stav_.pdf 
Příloha č. 2: priloha_c._2_geometricky_plan_c._493_70_2020.pdf 
Příloha č. 3: Priloha_c._3_smenna_smlouva_56.2021_OSM_.pdf 
Příloha č. 4: Priloha_c._4_Odborne_vyjadreni_k_cene.pdf 
Příloha č. 5: Priloha_c._5_situacni_snimek_s_vyznacenim_smeny_pozemku.png 
  

usnesení č. 16/19/ZM/09/11/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje směnu pozemku p. č. 211/12 o výměře 8 m2 a pozemku 
p. č. 211/13 o výměře 2 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za pozemek p. č. 212/5 o výměře 4 m2 
ve vlastnictví J. V., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, to vše v k. ú. Hážovice, dle důvodové zprávy a 
příloh projednávaného bodu a uzavření směnné smlouvy č. 56/2021/OSM mezi J. V. a městem Rožnov pod 
Radhoštěm, ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu. Schválená směnná smlouva je součástí 
tohoto usnesení. 
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 3 (M. Blinková, M. Drápal, J. Kučera)  
 

15 - Revokace usnesení č. 16/18 ze dne 14.09.2021 a projednání a schválení výkupu pozemku pro 
stavbu vodojemu v lokalitě Horní Paseky - předkládají: Ing. Lenka Pavelková, Mgr. Kristýna 
Kosová   
Důvodová zpráva:  
Město Rožnov pod Radhoštěm a společnost Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. mají záměr vybudovat nový 
vodovodní řad v lokalitě Horní Paseky dle projektové dokumentace „Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky  
– Rožnov pod Radhoštěm“ zpracované společností KONEKO spol. s r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava,  
IČO 00577758. Pro úspěšnou realizaci tohoto záměru je nutné vybudovat v lokalitě Horní Paseky nový vodojem o 
objemu 2x100m3, jak je popsáno ve výše uvedené projektové dokumentaci (dále jen „vodojem“). 
Stavba vodojemu bude umístěna na části pozemku p. č. 3025/14 ve vlastnictví manželů K. Š. a V. Š. a části 
pozemku p. č. 3025/17 ve vlastnictví M. K., dle územního rozhodnutí vydaného Městským úřadem Rožnov pod 
Radhoštěm, odborem výstavby a územního plánování, dne 11.9.2019, spisová značka MěÚ/Výst/22314/2019/Mč, 
č.j. MěÚ- RpR/42647/2019 a stavebního povolení vydaného Městským úřadem Rožnov pod Radhoštěm, odborem 
životního prostředí a výstavby, dne 24.01.2020, spisová značka MěÚ/OŽPV/61433/2019/VH/Šu-231/2, č.j. MěÚ- 
RpR/06517/2020. 
Za účelem výkupu dotčených částí pozemků a provedení stavby vodojemu město uzavřelo v souladu s rozhodnutím 
zastupitelstva města č. 8/XXIV ze dne 24.04.2018 Smlouvu o budoucí smlouvě kupní č. 335/2017/OSM ze dne 
25.06.2018 a Smlouvu o budoucí smlouvě kupní č. 336/2017/OSM ze dne 30.10.2018, které stanovily podmínky 
pro výkup dotčených částí pozemků. Tyto budoucí smlouvy jsou přílohou č. 1 a 2 projednávaného bodu. 
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V souladu s uzavřenými smlouvami č. 335/2017/OSM a 336/2017/OSM majetkoprávní odbor nechal zaměřit a 
zpracovat oddělovací geometrický plán č. 6826-70782/2021 pro zaměření částí pozemků p.č. 3025/14 a 3025/17, 
na kterých bude vodojem umístěn. Geometrický plán tvoří přílohu č. 3 projednávaného bodu. Geometrického 
zaměření se účastnili i vlastníci dotčených pozemků.  
Zastupitelstvo města dne 14.09.2021 projednalo a schválilo usnesením č. 16/18 realizaci výkupu části pozemku p. 
č. 3025/17 o výměře 253 m2 oddělenou a nově označenou dle geometrického plánu č. 6826-70782/2021 jako 
pozemek p. č. 3025/88 (viz. vyznačení v situačním snímku uvedeném v příloze č. 4 projednávaného bodu) od M. 
K., trvale bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a zrušení věcného břemene s Z. J., trvale bytem 700 30 Ostrava 
– Zábřeh, R. R., trvale bytem 700 30 Ostrava – Hrabůvka, akademickým malířem O. N., trvale bytem 602 00 Brno 
a H. P., 110 00 Praha 1. Všichni účastníci smlouvy byli e-mailem seznámeni s návrhem smlouvy a tento návrh 
odsouhlasili.  
Schválená kupní smlouva o koupi nemovité věci se zrušením věcného břemene č. 159/2021/OSM byla předložena 
k podpisu i PaedDr. Z. J. Ph.D. a panu R. R. Tito účastníci smlouvy ovšem informovali majetkoprávní oddělení, že 
dne 30.09.2021 byl na katastrální úřad podán vklad práva související s prodejem pozemků, jejichž jsou 
spoluvlastníky, a ve prospěch kterých je zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy. 
Majetkoprávní oddělení v souladu s těmito informacemi navrhuje revokovat usnesení č. 16/18 ze dne 14.09.2021 
vzhledem k tomu, že Kupní smlouva o koupi nemovité věci se zrušením věcného břemene č. 159/2021/OSM je 
neaktuální a nelze realizovat její zápis do katastru nemovitostí. 
V souladu s doporučením právníka města Mgr. Petry Pšenicové se navrhuje uzavřít Kupní smlouvu o koupi 
nemovité věci č. 233/2021/OSM, která je přílohou č. 5 projednávaného bodu s M. K., trvale bytem 756 61 Rožnov 
pod Radhoštěm na výkup části pozemku p. č. 3025/17 o výměře 253 m2 oddělenou a nově označenou dle 
geometrického plánu č. 6826-70782/2021 jako pozemek p. č. 3025/88 za cenu stanovenou dle smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní č. 336/2017/OSM - 151.800,- Kč. Následně samostatnými smlouvami, které budou jednotlivě 
předloženy radě města zrušit věcná břemena zatěžující vykoupený pozemek p. č. 3025/88 v k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm. Věcná břemena na pozemku p. č. 3025/17 vznikla historicky (jedná se o zatížení celého pozemku o 
výměře 18.637 m2) a na vykupovaném pozemku p. č. 3025/88 v místě budoucího vodojemu nejsou tato oprávnění 
z věcného břemene vykonávána, neboť přístup a příjezd je zabezpečen z jihovýchodní části zatíženého lesního 
pozemku, kde se nachází přístupová komunikace. 
Přílohy:  
Příloha č. 1: Priloha_c.1_Smlouva_o_budouci_smlouve_kupni_335_2017_OSM.pdf 
Příloha č. 2: Priloha_c.2_Smlouva_o_budouci_smlouve_kupni_336_2017_OSM.pdf 
Příloha č. 3: Priloha_c.3_geometricky_plan_c._6826_70782_2021.pdf 
Příloha č. 4: 
Priloha_c._4_situacni_snimek_umisteni_vodojemu_v_lokalite_Horni_Paseky_Sladske_vcetne_vyznaceni_vykupo
vanych_pozemku.png 
Příloha č. 5: Priloha_c._5_kupni_smlouva_233_2021_OSM_vodojem_Horni_Paseky_.pdf 
  

usnesení č. 17/19/ZM/09/11/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm revokuje své usnesení č. 16/18/ZM/14/09/2021 ze dne 14.09.2021 
a schvaluje výkup části pozemku p. č. 3025/17 o výměře 253 m2 oddělené a nově označené jako p. č. 3025/88 dle 
geometrického plánu č. 6826-70782/2021, uvedeného v příloze č. 3 projednávaného bodu, v k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm ve vlastnictví pana M. K., trvale bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh 
projednávaného bodu a uzavření kupní smlouvy o koupi nemovité věci č. 233/2021/OSM mezi městem Rožnov 
pod Radhoštěm jako kupujícím, a panem M. K. jako prodávajícím, ve znění uvedeném v příloze č. 5 
projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (M. Blinková)  

 
16 - Prodej celého pozemku p.č. 673/3, pozemku p.č. 674/2 a pozemku p.č. 675/4 v k.ú. Tylovice - 
předkládají: Ing. Lenka Pavelková, Mgr. Kristýna Kosová   
Důvodová zpráva:  
Paní Z. P. a P. V. (dříve Š.) jako spoluvlastnice domu čp. 1966 na ulici Za Hážovkou, Rožnov pod Radhoštěm 
požádaly o majetkové narovnání dotýkající se celého pozemku p. č. 673/3 a částí pozemků p. č. 675/1 a p. č. 674/2, 
to vše v k. ú. Tylovice.  
Geodetickým zaměřením provedeným na žádost paní Z. P. a paní P. V., které realizovaly z důvodu plánované 
opravy plotu, bylo zjištěno, že součástí zahrady je celý pozemek p. č. 673/3 o výměře 175 m2 nacházející se na 
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břehu potoka Hážovka. Dále je zaplocen celý pozemek p. č. 674/2 o výměře 50 m2 a část pozemku p. č. 675/1 o 
výměře cca 17 m2. Viz. příloha č. 1- situační snímek s vyznačením stávajícího oplocení. 
Návrh nové hranice mezi pozemky ve vlastnictví města a budoucím plotem je geodety vyměřen a navržen po 
konzultaci se správcem místních komunikací p. Janíčkem tak, aby byla po celé délce budoucího plotu odstupová 
vzdálenost minimálně 1 m od hranice komunikace – asfaltu.  
Při geometrickém měření byl zpracován situační snímek s vyznačením ploch navržených pro oddělovací 
geometrický plán a s vyznačením stávajícího oplocení, které bude v rámci rekonstrukce umístěno v nové trase. 
Situační snímek s vyznačením stávajícího plotu a navržené změny je přílohou č. 2 projednávaného bodu.  
Majetkoprávní oddělení požádalo Povodí Moravy s. p. o vyjádření k prodeji celého pozemku p. č. 673/3, který je 
součástí zahrady ze severní strany. Důvodem podání žádosti o vyjádření je, že pozemek p. č. 673/3 bezprostředně 
navazuje na koryto potoka Hážovka ve správě Povodí Moravy s. p. Dne 18.2.2021 bylo vydáno souhlasné vyjádření 
k prodeji, které tvoří přílohu č. 3 projednávaného bodu.  
Pro stanovení ceny obvyklé nemovitostí určených k prodeji byl zpracován Ing. Janou Mikušovou, znalecký posudek 
č. 33/4300/2021 ze dne 25.06.2021, který tvoří přílohu č. 4 projednávaného bodu, a který hradili žadatelé. Cena 
obvyklá je tímto znaleckým posudkem stanovena na 300,- Kč/m2. 
Rada města na svém zasedání dne 23.07.2021 usnesením č. 1849/95 vyhlásila záměr na prodej celého pozemku 
p. č. 673/3 o výměře 175 m2, části pozemku p. č. 674/2 o výměře 43 m2 a části pozemku p. č. 675/1 o výměře 22 
m2, to vše v k. ú. Tylovice a dle situačního snímku uvedeného v příloze č. 2 projednávaného bodu. Záměr města 
byl zveřejněn na úřední desce města Rožnov pod Radhoštěm od 10.08.2021 do 26.08.2021, a to i způsobem 
umožňující dálkový přístup. 
O prodej výše uvedených pozemků na základě vyhlášeného záměru požádala paní Z. P., trvale bytem 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm. Žádné další připomínky či podněty k vyhlášenému záměru nebyly podány. Paní Z. P. na 
své náklady nechala zpracovat geometrický plán č. 1260-336/2019 ze dne 20.8.2021, který tvoří přílohu č. 5 
projednávaného bodu. Tímto geometrickým plánem byl z pozemku p. č. 674/2 nově oddělen a označen pozemek 
p. č. 674/2 o výměře 43 m2 a z pozemku p. č. 675/1 byl nově oddělen a označen pozemek p. č. 675/4 o výměře 
22 m2. Tyto nově vzniklé pozemky jsou předmětem koupě společně s pozemkem p. č. 673/3 o výměře 175 m2. 
V případě navrhovaného prodeje pozemků se jedná o prodej celkem 240 m2 a prodejní cena je dle znaleckého 
posudku navržena ve výši 72.000,- Kč (300,- Kč/m2). 
Majetkoprávní oddělení předkládá zastupitelstvu města návrh kupní smlouvy č. 211/2021/OSM uvedené v příloze 
č. 6 projednávaného bodu na prodej celého pozemku p. č. 673/3 o výměře 175 m2, části pozemku p. č. 674/2 nově 
oddělené a označené jako p. č. 674/2 o výměře 43 m2 a části pozemku p. č. 675/1 nově oddělené a označené jako 
p. č. 675/4 o výměře 22 m2, to vše v k. ú. Tylovice, která bude uzavřena s paní Z. P., trvale bytem  756 61 Rožnov 
pod Radhoštěm, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
Přílohy:  
Příloha č. 1: Priloha_c._1_zamereni_skutecneho_stavu_oploceni_.pdf 
Příloha č. 2: 
Priloha_c._2_Situacni_snimek_s_vyznacenim_ploch_urcenych_k_prodeji_p.c._674_2_a_p.c._675_1_.pdf 
Příloha č. 3: Priloha_c._3_Vyjadreni_Povodi_Moravy_s.p..pdf 
Příloha č. 4: Priloha_c._4_znalecky_posudek_c._33_4300_2021.pdf 
Příloha č. 5: Priloha_c._5_geometricky_plan_c._1260_336_2019.pdf 
Příloha č. 6: Priloha_c._6_kupni_smlouva_211_2021_OSM.pdf 
  

usnesení č. 18/19/ZM/09/11/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej pozemku p. č. 673/3 o výměře 175 m2 a dále 
pozemků vzniklých dle geometrického plánu č. 1260-336/2019, který je přílohou č. 5 projednávaného bodu, a to 
nově odděleného a označeného pozemku p. č. 674/2 o výměře 43 m2 a nově odděleného a označeného pozemku 
p. č. 675/4 o výměře 22 m2, to vše v k. ú. Tylovice, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví 
paní Z. P., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a 
uzavření kupní smlouvy č. 211/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a Z. P. jako 
kupující ve znění uvedeném v příloze č. 6 projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto 
usnesení. 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (M. Blinková)  
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17 - Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 10/2021, o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství - předkládají: Ing. Jiří Pavlica, Ing. Michaela Hanzl   
Důvodová zpráva:  
Předmětem tohoto podání je vydání právního předpisu města Rožnov pod Radhoštěm, konkrétně obecně závazné 
vyhlášky (dále jen "OZV") o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.  
S účinností od 1.1.2021 byly v rámci balíčku zákonů upravujících nově oblast odpadového hospodářství vyhlášeny 
ve Sbírce zákonů následující zákony: 
• zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 
• zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností 
• zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o 
výrobcích s ukončenou životností 
• zákon č. 545/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o 
obalech) 
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, a zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s 
přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, mají dopad na vydávání obecně 
závazných vyhlášek obcí, a to konkrétně v oblasti stanovení systému nakládání s komunálním odpadem a 
zpoplatnění svozu komunálního odpadu. 
Obce jsou na základě zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v případě komunálního odpadu zejména povinny 
• plnit roli původce komunálního odpadu, 
• přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob (s 
výjimkami), 
• určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu, a to alespoň nebezpečného odpadu, papíru, plastů, 
skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a od 1. ledna 2025 rovněž textilu (s výjimkami), 
• zajistit dodržení nastavených minimálních procentuálních limitů odděleně soustřeďované recyklovatelné složky 
komunálního odpadu v budoucích letech. 
Ke splnění uvedených povinností obec dle zákona o odpadech nastaví obecní systém odpadového hospodářství. 
Obecní systém může obec nastavit obecně závaznou vyhláškou. Obsah obecně závazných vyhlášek zůstává v 
zásadě obdobný současnému stavu, tedy zejména stanovení složek třídění komunálního odpadu a určení míst v 
obci pro jejich odkládání. 
V reakci na novou právní úpravu připravil odbor správy majetku novou obecně závaznou vyhlášku o stanovení 
obecního systému odpadového hospodářství, která nahradí OZV č. 5/2015, o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
územní města. Vyhláška je zpracována podle vzoru ministerstva vnitra a principiálně odpovídá OZV č. 5/2015. 
Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky dne 1. 11. 2021 a její vydání v navrženém znění 
doporučuje.  
Návrh vyhlášky byl zaslán k předběžnému posouzení ministerstvu vnitra a upraven dle telefonické konzultace s 
pracovníkem ministerstva. Nyní očekáváme doručení oficiálního písemného předběžného posouzení. 
Přílohy:  
Příloha č. 1: 
OZV_stanoveni_obecniho_systemu_odpadoveho_hospodarstvi_2021_OSM_upraveno_dle_MV_2_.docx 
Diskuze:  
Místostarostka vyzývá vedoucí OSM, aby upřesnila, zda bude nějaká změna pro občany města?  
Ing. Hanzl dodává, že se pro občany nic nemění. 
Zde vstupuje do diskuze J. Koryčanský a vznáší dotaz, co bude uděláno s navážením větví a trávy do sběrného 
dvora? Místostarostka odpovídá, že se nyní řeší kompostování.  
  

usnesení č. 19/19/ZM/09/11/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 10/2021, o 
stanovení obecního systému odpadového hospodářství, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o 
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a předložené 
přílohy č. 1. Schválená obecně závazná vyhláška č. 10/2021 je součástí tohoto usnesení.  
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
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G) Odbor kanceláře starosty 

18 - Snížení počtu členů rady města - předkládají: Mgr. Kristýna Kosová, Bc. Pavlína Štefániková 
Plesníková   
Důvodová zpráva:  
Na zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm dne 14. 9. 2021 přijalo zastupitelstvo města pod číslem 
29/18/ZM/14/09/2021 usnesení, kterým deklarovalo, že počet členů rady města má být 7.  
Vzhledem k tomu, že se vedení města nepodařilo získat další členy rady, navrhuje, aby byl počet členů rady města 
snížen ze 7 na 5 členů.   
Diskuze:  
Místostarostka uvádí, že vedení města zvažovalo doplnění členů rady, pokud by byla rada doplněna ze stran ANO 
nebo Zdravého Rožnova, tak by prosbu zastupitelů nenaplnila. Proto nyní navrhuje, aby v tomto počtu (5 členů) 
RM zůstala. 
P. Jelínek poukazuje na fakt, že jedna strana může přehlasovat druhou. Táže se, zda bylo uvažováno také nad 
tím, jestli by počet radních byl doplněn z řad opozice? Reaguje místostarostka, že se pokoušeli rozšířit koalici, ale 
neuspěli. 
Bc. Blinková souhlasí s panem Jelínkem a 5člennou radu nepodpoří. 
Ing. Kučera vidí nevýhody hlavně v tom, že vedení města má většinu a ostatní radní mohou být přehlasováni. Také 
nepodpoří 5 členů rady města. 
  

usnesení č. 20/19/ZM/09/11/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm stanovuje 5 členů Rady města Rožnov pod Radhoštěm.  
Hlasování: Pro: 11, Proti: 7 (M. Blinková, M. Drápal, P. Jelínek, M. Kokinopulos, J. Koryčanský, R. Mácha, 
A. Vychodil), Zdrželo se: 1 (J. Kučera), Nehlasovalo: 1 (D. Drápala)  
 

19 - Svěření úkolů místostarostům města (rozdělení gescí) - předkládají: Mgr. Kristýna Kosová, 
Bc. Pavlína Štefániková Plesníková   
Důvodová zpráva:  
Na zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm dne 14. 9. 2021 přijalo zastupitelstvo pod č. 
31/18/ZM/14/09/2021 usnesení, kterým vzhledem ke změnám ve vedení města zrušilo dosavadní rozdělení gescí 
a uložilo starostovi města připravit nový návrh na jejich rozdělení.  
Na základě doporučení rady města ze dne 1. 11. 2021 navrhuje vedení města toto nové rozdělení:  
Oblast svěřená do působnosti 1. místostarosty města:  

Oddělení územního plánování 
Oddělení majetkoprávní 
Odbor životního prostředí a výstavby 
Odbor kanceláře starosty 
T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace 
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace 
Koordinace při přípravě projektů zasahujících do veřejného prostranství ve spolupráci s odborem investic 
a 2. místostarostou 
Problematika životního prostředí ve spolupráci s odborem správy majetku a starostou  
Odbor školství a školské příspěvkové organizace mimo oblast sportu 

Oblast svěřená do působnosti 2. místostarosty města:  
Odbor investic 
Hasičský sbor města Rožnov pod Radhoštěm  

V přímé působnosti starosty města zůstává:  
Odbor správy majetku mimo oddělení majetkoprávní  
Odbor strategického rozvoje a projektů mimo oddělení územního plánování  
Sociální odbor 
Útvar tajemníka  
Odbor řízení lidských zdrojů, kvality a správní agendy  
Odbor dopravy  
Odbor vnitřního auditu 
Městská policie Rožnov pod Radhoštěm 
Oblast sportu 
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Místostarostové města tak budou oprávněni a současně povinni zajišťovat v souladu s § 104 odst. 1 zákona obcích 
plnění úkolů v jím svěřených oblastech. Součástí tohoto oprávnění je i podpisové oprávnění místostarostů města 
k písemnostem souvisejících se zajišťováním plnění úkolů ve svěřených oblastech (např. podepisování smluv po 
projednání příslušným orgánem).  
 

usnesení č. 21/19/ZM/09/11/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm svěřuje, dle § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, místostarostům města zajišťování úkolů v samostatné působnosti v níže uvedených 
oblastech, a to včetně podpisového oprávnění místostarostů města k písemnostem souvisejících se zajišťováním 
plnění úkolů ve svěřených oblastech. V případě nepřítomnosti místostarostů podepisuje tyto písemnosti za město 
starosta města.  
Oblast svěřená do působnosti 1. místostarosty města:  

Oddělení územního plánování 
Oddělení majetkoprávní 
Odbor životního prostředí a výstavby 
Odbor kanceláře starosty 
T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace 
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace 
Koordinace při přípravě projektů zasahujících do veřejného prostranství ve spolupráci s odborem investic 
a 2. místostarostou 
Problematika životního prostředí ve spolupráci s odborem správy majetku a starostou  
Odbor školství a školské příspěvkové organizace mimo oblast sportu 

Oblast svěřená do působnosti 2. místostarosty města:  
Odbor investic 
Hasičský sbor města Rožnov pod Radhoštěm  

Hlasování: Pro: 11, Proti: 5 (M. Blinková, M. Drápal, D. Drápala, P. Jelínek, A. Vychodil), Zdrželo se: 4 (M. 
Kokinopulos, J. Koryčanský, J. Kučera, R. Mácha), Nehlasovalo: 0  
 

20 - Petice ve věci řízení společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. - předkládají: Mgr. 
Kristýna Kosová, Bc. Pavlína Štefániková Plesníková   
Důvodová zpráva:  
Dne 13. 9. 2021 byla městu doručena petice, adresovaná zastupitelstvu města s následujícím textem: 
"My, níže podepsaní, 
dovolujeme si vyjádřit nesouhlas s případným odvoláním pana Bc. Stanislava Zlámala -jednatele společnosti 
KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. Zcela a bezpodmínečně stojíme za tím, aby i nadále funkci jednatele 
společnosti Krytý bazén Rožnov, případně funkci jednatele nově vznikající příspěvkové organizace vykonával p. 
Bc. Stanislav Zlámal. Všichni si ceníme jeho morálních kvalit, lidského přístupu k zaměstnancům i ostatním 
spolupracovníkům naší společnosti a také si neméně ceníme jeho dlouholetých 
zkušeností, odborností a znalosti, které prokázal ve vedení společnosti za více než 20 let." 
Zastupitelům bylo celé znění petice včetně podpisových archů zasláno dne 15. 9. 2021 k seznámení. 
Přestože je petice určená zastupitelstvu města, je rada města dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, orgánem, 
kterému je vyhrazeno rozhodovat o věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti. Z tohoto titulu 
radě města tedy mj. přísluší jmenovat či odvolávat jednatele městských společností. S ohledem na tuto skutečnost 
rada města projednala petici na svém jednání dne 1. 11. 2021 a přijala následující usnesení: 
Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala petici proti případnému odvolání Bc. Stanislava Zlámala z funkce 
jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1, 
souhlasí se zněním odpovědi uvedené v předložené příloze č. 2 a pověřuje Mgr. Kristýnu Kosovou, místostarostku 
města podpisem této odpovědi a zabezpečením jejího odeslání členům petičního výboru. 
Odsouhlasený text odpovědi obsahující stanovisko rady města tvoří přílohu č. 1 tohoto bodu.  
V souladu s požadavkem petentů je petice taktéž předkládána zastupitelstvu města k projednání. 
Přílohy:  
Příloha č. 1: odpoved_na_petici.doc 
Diskuze:  
Diskuzi zahajuje Bc. Blinková, která informuje, že tato petice vznikla na vypsané VŘ Sport, táže se, zda má 
výběrové řízení nějaký závěr? Odpovídá starosta, kdy shrnuje, že proběhlo VŘ na ředitele, vítěz byl vybrán, ale 
pozice obsazena nebude. V úvahu bylo vzato, že se přihlásili kvalitní kandidáti a vítěze VŘ chce město obsadit do 
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nově vznikající organizace. Bc. Blinkovou zajímá, zda s touto nabídkou uchazeč souhlasí, podotýká však, že je 
rozdíl řídit příspěvkovou organizaci a s. r. o. Starosta souhlasí, ale je toho názoru, že se jedná o stejnou práci. 
Místostarostka dodává, že uchazeč s nabídkou souhlasí a vše směřuje k podpisu smlouvy. Na tuto informaci 
reaguje Bc. Blinková tak, že si není zcela jistá, zda je tento postup správný. Starosta odpovídá, že rada města 
může odvolat i jmenovat jednatele. U s. r. o a příspěvkové organizace se jedná o jinou právní formu, ale pracovní 
náplň je obdobná. Místostarostka dodává, že tato věc byla konzultována s právníky a tento postup je správný. 
A. Vychodil reaguje na přílohu tohoto bodu, kdy není určeno, komu je určeno. Zde reaguje Ing. Mgr. Janíková, že 
je možné, že kolegyně rozesílala tuto věc na členy petičního výboru. Potvrzuje, že bude ověřeno a písemně 
odpovězeno. PODNĚT 
Mgr. Drápal doplňuje, že výběrová komise pouze doporučila vhodného uchazeče, dále poukazuje na rozdíl 
podmínek pro s. r. o. a příspěvkovou organizaci. 
Ing. Mácha nevidí tuto variantu jako dobré řešení. 
Do diskuze se přihlásil Ing. Holiš a je toho názoru, že pokud se přihlásil uchazeč, kterého vybrala rada, souhlasí s 
ním a nemá absolutně nic proti. Podotýká, že lidé nejsou a kvituje rozhodnutí rady. 
Bc. Blinková nezpochybňuje člověka, kterého vybrala výběrová komise, ale tento postup se jí zdá nesprávný. Pokud 
byl vybrán dobrý člověk, proč nevyhrál další VŘ? Na tento dotaz reaguje místostarostka, že VŘ proběhlo již 2x a 
nechtěli schopného člověka nechávat v nejistotě. 
Následně si bere slovo Mgr. Drápal a informuje, že RM si může vybrat koho chce. Dále reaguje na Ing. Máchu, kdy 
podotýká, že nebylo rozhodnuto, že ZS půjde pod KB. 
Dále reaguje Bc. Blinková, která se zamýšlí nad tím, proč se do výběrových řízení nehlásí kvalitní uchazeči. Její 
názor je ten, že se nehlásí z toho důvodu, protože nejsou generačně přijatelní. 
Ing. Máchu zajímá, jaké přijatelné řešení bylo nabídnuto panu Zlámalovi? Místostarostka nesouhlasí, aby se 
veřejně probíralo na zastupitelstvu, po skončení jednání bude prodiskutováno. 
Mgr. Ing. Janíková zodpovídá dotaz pana Vychodila, že petice byla zaslána na 4 členy petičního výboru. 
  
usnesení č. 22/19/ZM/09/11/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo petici občanů vyjadřující nesouhlas s případným 
odvoláním jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV spol. s r. o. pana Bc. Stanislava Zlámala a bere na 
vědomí odpověď rady města zaslanou členům petičního výboru. 
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 3 (L. Adámek, R. Mácha, A. Vychodil), Nehlasovalo: 1 (M. Blinková)  
  
H) Různé 

21 - Informace o Valné hromadě Sdružení Mikroregionu Rožnovsko - předkládá: Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva:  
Obsahem tohoto bodu je ústní informace pana starosty o záležitostech projednaných na Valné hromadě Sdružení 
Mikroregionu Rožnovsko, která se uskutečnila dne 7. 10. 2021. 
Přílohy:  
Příloha č. 1: Vypis_volba_predsedy_SMR_071021_signed.pdf 
Příloha č. 2: Vypis_volba_mistopredsedy_SMR_071021_signed.pdf 
  

22 - Informace, podněty - předkládá: Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva:  
Bod je určen zejména k předání neformálních informací mezi vedením města a ostatními zastupiteli. 
 
Diskuze:  
Diskuzi zahajuje J. Koryčanský, který poukazuje na problémy na starém hřbitově – ztráta věcí, puštěná hlasitá 
hudba. Žádá, aby do ROP byla zadána položka na oplocení hřbitova. Dále poukazuje na to, že plastové kelímky 
od svíček mohly být dávány do kontejneru určeného na plast. Doc. Drápala souhlasí s panem Koryčanským a 
apeluje na vybudování důstojného parkování, kdy tento fakt potvrdily dušičky. Na tyto informace reaguje vedoucí 
OSM Ing. Hanzl, že byl proveden jednoduchý rozbor, kdy na spodní části zůstává vosk a kovová složka, ač by bylo 
vyhazováno do plastu, tak by následně bylo vysypáno do komunálního odpadu. Zde si bere slovo místostarostka 
a podotýká, že je na starém hřbitově navržena úprava zeleně. Momentálně nelze odpovědět, ale požádá MěPol o 
monitoring – PODNĚT 
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Ing. Kučera vznáší dotaz ke starostovi, zda už je jasné, v jakém časovém rozsahu bude mít prostor pro občany a 
pro úřad? Starosta reaguje, že je momentálně nastaven pevný režim, kdy je na úřadě. Dále si jednání domlouvá 
také v pozdních odpoledních hodinách a dle zasedání komisí. Je možnost, že bude ještě přenastaveno. 
 
Bc. Blinková srdečně zve ve středu 17. listopadu na náměstí, kde bude od 16:00 do 18:00 probíhat vzpomínková 
akce na Den boje za svobodu a demokracii.  
Místostarostka je zvědavá, jak bude oslava v letošním roce probíhat. 
 
J. Koryčanský informuje, že si chtěli pronajmout společenský sál, upozorňuje na to, že ve Společenském domě 
nebyly stoly ani židle. Židle dodatečně přišly, ale toly chyběly. Poukazuje na to, že se vědělo, že Společenský dům 
bude chtít město pronajímat, proč tedy neřešilo vybavení dříve? Proč se nenakoupila lepší světla? Odpovídá 
místostarostka, že se společenským domem jsou větší problémy, než se předpokládalo. Jedná se o krátkodobý 
pronájem. Doplňující informace podává Ing. Beníček, který reaguje na osvětlení v multifunkčním sále pro 
volnočasové aktivity, zde není kladen důraz na estetiku, ale funkčnost. Souhlasí s místostarostkou a opět potvrzuje, 
že se jedná o krátkodobý pronájem do 30. 6. 2023. Informuje také, že kuchyň bude demontována a nebude 
schopna provozu, pokud budou konány akce, které budou chtít občerstvení, musí být využit catering. Stoly již ve 
společenském domě jsou, dodává. 
J. Koryčanský reaguje na Ing. Beníčka, že nastane situace, kdy bude nutné opláchnout nádobí. Ing. Beníček 
reaguje, že momentálně je situace nestálá, akce se opětovně ruší, proto nevidí jako důvod posilovat zázemí 
Společenského domu. Místostarostka však informuje, že J. Sobotka měl požadavek na posílení zázemí, ale v této 
době se opravdu řeší otázka, zda pronájmy budou uskutečněny. 
 
P. Jelínek hodnotí velice pozitivně akci Handmade spojenou s Gastro – koutkem, tím apeluje na město, aby tyto 
místní akce podporovali. Místostarostka děkuje za pozitivní reakci a potvrzuje, že záměrem města je tuto akci 
podporovat. 
 
J. Martinek informuje o začátku topné sezóny a poukazuje na problémy s ní spojené. 
 
Bc. Blinková se zajímá, zda existují informace o EA, která je dodavatelem tepla? Pro řadu občanů je to důležitá 
informace. Místostarostka přislíbila, že se město pokusí informace zjistit a zveřejnit – PODNĚT 
 
Místostarostka srdečně zve na setkání v parku ve čtvrtek 11. 11. při příležitosti Dne válečných veteránů. 
 
Starosta závěrem informuje, že pozvánka na zasedání strategického výboru bude zaslána a ukončuje zasedání 
zastupitelstva v 19:00. 
 
 
Předsedající: 
Jiří Pavlica   …………………………………………… 
starosta města 
 
Věcnou správnost zápisu ověřili: 
 
Jarmila Mikulášková  ……………………………………………. 
 
Ing. Jan Kučera MSc  ……………………………………………. 
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