
  1/38 

Zápis č. 18/2021, číslo jednací: 
z jednání zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo 

dne 14. 9. 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, Jiří Martínek, RNDr. Jiří Melcher, Jarmila Mikulášková, MUDr. 
Zdeněk Němeček, Ing. Jiří Pavlica, Ing. Jiří Sapík, Ing. Lenka Střálková, Alois Vychodil 
Omluveni: MVDr. Jana Malcová 
Pracovníci městského úřadu: Bc. Pavlína Štefániková Plesníková, Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Michal Laktiš, Mgr. 
Lucie Vančurová, Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Martin Beníček 
Všichni hosté: doc. MgA. Petr Krejzek, MgA. Kateřina Šuterová 
Jméno zapisovatele: Magdaléna Kundrátová 
Ověřovatelé: Libor Adámek, Ing. Jiří Sapík 
Návrhová komise: Mgr. Martin Drápal, Ing. Lenka Střálková, Ing. Radúz Mácha 
Hosté u bodu č. 18: doc. MgA. Petr Krejzek, MgA. Kateřina Šuterová 
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 6/2021 
6 - Průběžná informace o zajištění financování na nákup budov České pošty, s.p. - úvěr 
D) Odbor strategického rozvoje a projektů 
7 - Aktualizace Koncepce rozvoje bydlení města 2018-2028 
8 - Obec přátelská seniorům 2021 
E) Odbor školství a sportu 
9 - Obecně závazná vyhláška č. 5/2021, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem 
Rožnov pod Radhoštěm 
10 - Rozhodnutí o přechodu "detašovaného pracoviště MŠ Horní Paseky " z MŠ Na Zahradách na MŠ 5. května 
1527 a schválení dodatků ke zřizovacím listinám  
F) Odbor správy majetku 
11 - Projednání a schválení koupě částí pozemků p. č. 658/1 a p. č. 655 v k. ú. Tylovice 
12 - Projednání a schválení výkupu pozemků pro stavbu vodojemu v lokalitě Horní Paseky 
13 - Projednání a schválení darovací smlouvy č. 198/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Zlínským 
krajem (převod silnice III/48612 na ul Bezručova, ul. Hradišťko a části ul. Dolní Paseky včetně pozemku p. č. 3613/3 
v k. ú. Rožnov p. R.) 
14 - Projednání a schválení smlouvy o koupi staveb veřejné technické infrastruktury „Prodloužení splaškové 
kanalizace a vodovodního řadu na parc. č. 559/3, 560/2, 561/5, 567/2 v k. ú. Tylovice“ od soukromého investora 
do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. 
15 - Projednání a schválení prodeje městských pozemků p. č. 2767/32 a p. č. 2767/50 vše v k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm 
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16 - Projednání a schválení dohody o zrušení kupní smlouvy č. 144/2021/OSM/1 k prodeji části pozemku p. č. 
1306/1 v k. ú. Rožnov p. Radh., projednání žádosti o směnu pozemků a informace k údržbě veřejné zeleně části 
pozemku p. č. 1306/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm 
G) Odbor kanceláře starosty 
17 - Změna názvu T-klubu, kulturní agentury, příspěvkové organizace 
18 - Nová vizuální identita města Rožnov pod Radhoštěm - představení vítězného návrhu 
19 - Jednací řád zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm 
20 - Rezignace Ing. Radima Holiše na funkci starosty města Rožnov pod Radhoštěm  
21 - Změny ve vedení města Rožnov pod Radhoštěm a volba nového starosty 
22 - Změny ve složení Finančního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm 
23 - Změny ve složení Strategického výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm 
24 - Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Sdružení mikroregion Rožnovsko 
25 - Pověření zastupitele funkcí "Politik pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21" 
26 - Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Místní akční skupiny Rožnovsko 
27 - Delegování zástupce města Rožnov pod Radhoštěm na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace 
Vsetín, a.s.  
28 - Pověření členů zastupitelstva města funkcí oddávajícího 
H) Různé 
29 - Informace, podněty 
 
A) Procesní body 

1 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise - předkládá: 
Ing. Radim Holiš   
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. 
Diskuze:  
Doplnění ručního hlasování paní J. Mikuláškové – PRO  
 
usnesením č. 1/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako ověřovatele zápisu tohoto zasedání zastupitele: 
Libora Adámka 
Ing. Jiřího Sapíka 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 

  
usnesením č. 2/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto zasedání zastupitele: 
Ing. Lenku Střálkovou 
Mgr. Martina Drápala 
Ing. Radúze Máchu 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Drápal), Nehlasovalo: 0  

 

 2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města - předkládá: Ing. Radim Holiš   
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.  
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Před schválením navrženého programu vyzve předsedající zastupitele k podání návrhu na doplnění nebo změnu 
v navrženém programu. Zastupitel má právo navrhnout doplnění programu o nový bod, navrhnout stažení bodu či 
navrhnout přesunutí pořadí bodů. O jednotlivých návrzích se hlasuje bez rozpravy v pořadí, v jakém byly podány. 
Pokud podá návrh na stažení bodu předkladatel bodu, o stažení se nehlasuje. Informace o stažení bodu 
předkladatelem se uvede v zápise.  
Nakonec se hlasuje o programu jako celku. 
Pokud nebyly na výzvu předsedajícího podány žádné návrhy na doplnění či jinou změnu programu, hlasuje se o 
návrhu usnesení uvedeném jako prvním v pořadí: "Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje 
program zasedání zastupitelstva města dle předložené pozvánky."  
Pokud byly na výzvu předkladatele podány a přijaty návrhy na doplnění či jinou změnu programu, nebo předkladatel 
stáhl svůj bod, hlasuje se o návrhu usnesení uvedeném jako druhém v pořadí: "Zastupitelstvo města Rožnov pod 
Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva města dle předložené pozvánky aktualizované na zasedání 
zastupitelstva města".  
Přílohy: 
Příloha č. 1: Pozvanka_zasedani_18.pdf 
Diskuze:  
Pan Koryčanský podává protinávrh – předřazení bodů 20-28 na začátek jednání – PROTINÁVRH 
Na tento požadavek reaguje místostarostka Mgr. Kosová, která nesouhlasí s předřazením bodů z toho důvodu, že 
program byl způsoben jednání a po projednání bodů bude podána rezignace. Také místostarosta RNDr. Melcher 
vyjadřuje nesouhlas s předřazením bodů. Starosta Ing. Holiš podotýká, že pozvánka byla avizována dostatečně 
dopředu a nikdo nevznesl podnět o předřazení, proto je také proti předsunutí bodů. 
  
usnesením č. ../18/ZM/14/09/2021 
Předřazení bodů 20,21,22,23,24,25,26,27,28 na začátek dnešního jednání Zastupitelstva města 
Hlasování: Pro: 7, Proti: 11 (R. Holiš, P. Jelínek, M. Kokinopulos, P. Kopecký, K. Kosová, J. Martínek, J. Melcher, J. 
Mikulášková, J. Pavlica, J. Sapík, L. Střálková), Zdrželo se: 2 (M. Drápal, J. Kučera), Nehlasovalo: 0 (J. Malcová)  
U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou  

  
usnesením č. 3/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva města dle předložené 
pozvánky. 
Hlasování: Pro: 15, Proti: 1 (M. Blinková), Zdrželo se: 4 (D. Drápala, J. Koryčanský, R. Mácha, Z. Němeček), 
Nehlasovalo: 0  

  
usnesením č. ../18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva města dle předložené 
pozvánky aktualizované na zasedání zastupitelstva města. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno, bod byl informativní. 

  
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_07092021.pdf 
Diskuze:  
Bc. Blinková reaguje na přednášející u bodů tajemníka a žádá, aby byli zastupitelé informováni o personálních 
změnách. Starosta Ing. Holiš děkuje za připomínku a vyzývá Bc. Štefánikovou o krátké představení (probíhá 
představení). Následně místostarostka Mgr. Kosová informuje o změnách v útvaru tajemníka a dodává, že jej nyní 
zastupuje starosta, dále Ing. Hrnčárek a Bc. Štefániková.  
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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 7 zasedáních v termínech: 25. 6., 
30. 6., 9. 7., 23. 7., 6. 8., 20. 8. a 3. 9. 2021. Celkem bylo projednáno 144 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:  
A. Vychodil reaguje na zápis z RM 1896/97, kdy RM projednala postup řešení – kašna na náměstí a zajímá se, 
jaká je příčina toho, že od stavebního úřadu nebyl dostán souhlas, kdy bylo uvedeno, že nesplňuje technické 
požadavky. O jaké požadavky se tedy jedná? Starosta Ing. Holiš vyzývá Ing. Molla, aby podal k tomuto dotazu 
písemné vyjádření. – PODNĚT  
 
C) Odbor finanční 

5 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 6/2021 - předkládají: Ing. Radim Holiš, Ing. 
Martin Hrnčárek   
Důvodová zpráva:  
Na základě požadavků jednotlivých odborů předkládáme ke schválení rozpočtové opatření č. 6/2021.  
Na straně příjmu: 
V rámci daňových příjmů došlo k neočekávanému přeplnění daně z příjmu právnických osob (firem). Firmy 
zpracovávají daňové přiznání vždy do 30.6 následujícího roku a v rámci celostátního rozdělení daní pak obce a 
města tuto daň většinově inkasují v měsíci červenci. V ostatních měsících je inkaso dle placených záloh. Díky 
odloženým daňovým povinnostem v době COVID a i zřejmě i díky nevyužití všech daňových možností (změna 
odpisů a pod), došlo k vyššímu inkasu této daně, které činí cca 17 mil Kč. Tento neočekávaný příjem byl ve všech 
obcích a městech a také v rozpočtech krajů. Jedná se o celostátní záležitost.  
Další příjem je kompenzační bonus, který je městům zasílán Q a má kompenzovat výpadek daní obecně. Jeho 
výši aktualizujeme dle skutečnosti. Ostatní příjmy jsou zejména průtokové dotace.  
Na straně výdajů: 
Z hlediska významnosti se jedná zejména o tyto položky: 
Rekonstrukce obřadní síně. Několikrát posunována nutná investice. Aktuálně díky lepšímu inkasu daní je možné 
tuto položku zařadit do rozpočtu, a to i s přihlédnutím k harmonogramu svatebních obřadů. Bude se jednat o 
kompletní rekonstrukci místností, interiéru a audiotechniky. Předpokládaný rozpočet činí 3,8 mil Kč. V době od 
6.12 do poloviny února není v obřadní síni naplánován žádný svatební obřad. Lze předpokládat, že platba za 
stavební práce proběhne až v rozpočtu 2022, nicméně z důvodu finanční kontroly je nutné tento výdaj zařadit již 
do rozpočtu 2021. 
Navýšení alokace na možnost výkupů pozemků v částce 2,45 mil Kč.  
Parkovací stání ulice 5 května ve výši 1 mil Kč. Jedná se o realizaci parkovací plochy, chodníků a státní pro 
kontejnery. 
Víceúčelové kulturní centrum – navýšení o 0,5 mil Kč na administrativní náklady spojené s novou veřejnou 
zakázkou (několik dílčích zakázek), konzultace k divadelním technologiím, osvětlení a s tím související dílčí úpravy 
projektu.  
Nákup židlí a stolů - 0,55 mil Kč. Jedná se o nákup inventáře pro všestranné budoucí využití v různých budovách 
(Společenský dům, Knihovna, Víceúčelové kulturní centrum apod. Nákup by realizoval T-klub. 
Nákup vyprošťovacího zařízení pro Hasiče RpR - 0,4 mil Kč. Zde město inkasuje dotaci 0,185 mil Kč od KÚ a 0,2 
mil Kč přispěje příspěvková organizace z investičního fondu (na straně příjmu). 
Cyklopřístřešek na ZŠ Videčská ve výši 0,4 mil Kč.  
Rozpočtové opatření posilují úspory: 
Zrušení akce Chodník ke hřbitovu ve výši 1,44 mil Kč a jeho posunutí do roku 2022. V rámci soutěže se nepodařilo 
vysoutěžit za přijatelnou cenu, což bylo způsobeno načasováním a přehřátím stavebního trhu. Je předpoklad 
soutěžit znovu v zimním období a akce bude zařazena do rozpočtu 2022. 
Vysoutěžení velice dobré ceny na revitalizaci zeleně, kde lze snížit rozpočet o 2 mil Kč.  
Přílohy: 
Příloha č. 1: ROP6_2021_ZM_final.xls 
Příloha č. 2: ROP7_2021_ZM_upravene_VKC.xls 
Příloha č. 3: ROP8_2021_ZM_upravene_obradni_sin.xls 
Příloha č. 4: ROP6_2021_ZM_zmeny_SCHVALENE.xls 
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Diskuze:  
Zastupitelé diskutují nad rozpočtovým opatřením. P. Koryčanský reaguje na položku 500 mil. pro kulturní centru a 
nesouhlasí, aby byly prostředky na soutěž uvolněny. Je toho názoru, že stavení práce jdou nahoru. Připomíná, že 
se jedná již o třetí soutěžení. Nemyslí si, že celková cena klesne na původní cenu 215 mil. Kč. Doporučuje odložit 
projekt na následující rok a vyčkat, až půjdou ceny materiálu níže. Dále poukazuje na rekonstrukci obřadní síně a 
zajímá se, zda je již projekt rozkreslen, aby bylo zřejmé, kde bude investováno 3,8 mil. Kč, které jsou určeny k této 
rekonstrukci? 
Bc. Blinková pozitivně reaguje na revitalizaci zeleně, kdy je úspora výrazná a děkuje za to. Dále reaguje na KC, 
kdy podotýká, že 1. část soutěžení již probíhá, zajímá se, proč se nepočká na částku po vysoutěžení? Zde reaguje 
starosta Ing. Holiš, kdy vysvětluje, že závazky musí být plněny hned. Ceny musí být známy za všechny soutěže, 
ne jednotlivě. 
Místostarostka Mgr. Kosová reaguje na rekonstrukci obřadní místnosti, kdy součástí bude úprava interiéru, 
kompletní zasíťování, dle informací od architekta by nejvyšší položkou měla být vybavenost IT produktů. Dále 
informuje, že tato položka byla projednána na FV, kdy nikdo neměl připomínky. Informuje, že pokud se tato položka 
odloží, nebude možné místnost rekonstruovat, proto navrhuje její ponechání. Ing. Moll doplňuje informace, že 
částka byla stanovena po domluvě s architektem, doporučuje počkat na položkový rozpočet, kdy bude přesně 
jasné, zač se bude utrácet, momentálně je částka v ROP pouze informativní. Starosta Ing. Holiš požaduje do 
příštího zasedání zastupitelstva města přichystat prezentaci rekonstrukce obřadní místnosti. PODNĚT! 
A. Vychodil poukazuje na částku 210 tisíc Kč, která byla použita na výstavu Ozvěny signálů z neznáma, podotýká, 
že výstava běží od začátku srpna a objevuje se až nyní v rozpočtovém opatření. Dle něj je částka 210 tisíc 
nepřiměřená. Následně zmiňuje tristní chování personálu. Ing. Beníček vysvětluje, že částka 210 tisíc Kč zahrnuje 
také alokované prostředky k provozu, respektive platíme dluh za to, že může být společenský dům otevřen. 
Následně dodává, že odbor kultury může poskytnou položkový rozpočet, nač bylo 210 tisíc Kč přesně použito. 
Starosta Ing. Holiš souhlasí a žádá, aby byl položkový rozpočet zaslán písemně na všechny zastupitele. A. Vychodil 
opětovně dodává, že prezentace této výstavy je zoufalá – barevné fotografie na novinovém papíře, papír na osb 
deskách, aj. Po zaplacení nedostal ani vstupenku. Starosta Ing. Holiš potvrzuje, že toto téma bude projednáno na 
kulturní komisi. PODNĚT! 
MUDr. Němeček požaduje samostatné hlasování položek 500 tisíc na KC a rekonstrukce obřadní síni a navrhuje 
odložit tyto dvě položky na následující zastupitelstvo. – PROTINÁVRH. Starosta Ing. Holiš reaguje na KC, kdy je 
toho názoru, že pokud se nebude soutěžit zakázky odděleně, kdy může být ušetřeno 15 %, nebudeme znát 
konečnou cenu, která bude předložena na zasedání ZM. Nesouhlasí s tím, čekat a tento projekt odložit. Do diskuze 
vstupuje Ing. Mácha a informuje, že by 500 tisíc vyjmul, jak bylo doporučeno na FV. Dodává, že uvolnění částky je 
na projekt a následné uvolňování, dle potřeb. 
Bc. Blinková se obrací s dotazem na místostarostku Mgr. Kosovou ve věci zřízení Příspěvkové organizace sport, 
zda již v červnu věděla, jaké ekonomické náklady toto zřízení přinese? Tento dotaz souvisí s tím, že chápe obavy 
ze strany zastupitelů hlasovat pro rekonstrukci obřadní místnosti ve výši 3,8 mil Kč. Je toho názoru, že pokud 
zastupitelé měli na zasedání tuto položku odhlasovat, měli obdržet dokumentaci s předstihem. Zde reaguje starosta 
Ing. Holiš, že ve věci městských společností se informace upřesňovaly na přelomu srpna-září. Krátce reaguje J. 
Koryčanský a souhlasí s Bc. Blinkovou, že podklady měli dostat s předstihem. Zastupitelé poukazovali delší dobu 
na nutnou rekonstrukci obřadní místnosti. Nesouhlasí s vyjádřením starosty, že úsporou 15 % se dostaneme na 
hodnotu 215 mil. Kč. Starosta Ing. Holiš odpovídá, že problém je někde jinde. Vysvětluje, že město střádá peníze, 
bohužel se každým rokem stavba zdražuje. Podotýká, že o částce nebude rozhodovat starosta, ale celé 
zastupitelstvo.  
Místostarosta Ing. Kučera se přiklání k rekonstrukci obřadní místnosti, ale navrhuje, aby byly promítnuty obrázky, 
aby byl zřejmý plán realizace. 
MUDr. Němeček se vrací ke KC a souhlasí s J. Koryčanského. Poukazuje zejména na to, že pokud se v minulosti 
v ROP objevily vyšší částky, dostali zastupitelé podklady předem k prostudování. Starosta Ing. Holiš souhlasí, že 
podklady měly být zaslány předem. Reaguje J. Koryčanský a požaduje, aby byly zveřejněny částky z předchozích 
soutěží na KC. Starosta Ing. Holiš informuje, že RM rozhoduje o zrušení zakázky, kdy v soutěži byly 2 firmy, které 
nabídly 215 mil Kč a 270 mil Kč. 
Místostarostka Mgr. Kosová krátce připomíná, že rekonstrukce obřadní místnosti byla řešena již v loňském roce na 
stavební komisi. Vyšší cena je kvůli IT požadavkům, kdy bližší informaci může podat M. Cáb. 
------přestávka------ 
Probíhá prezentace obřadní místnosti. 
Místostarostka Mgr. Kosová informuje ohledně rekonstrukce obřadní místnosti – nové podlahy, mobiliář, 
vzduchotechnika, bourání boční zdi, nové podhledy, požadavky na IT, aj. Ing. Hanzl doplňuje, že v zadní místnosti 
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bude nová kuchyňka, přebalovací místnost, kompletně nová elektroinstalace, vytápění. Místostarostka Mgr. 
Kosová dodává, že dokumentace bude hotova do 14 dní, rozdělení položek je nachystáno. Pokud nebude 
odsouhlaseno dnes, bude projednáno na následujícím zastupitelstvu. 
Doc. Drápalu zajímá, kde bude socha rodiny, ve vizualizaci chybí. Místostarostka Mgr. Kosová domnívá se, že by 
měla být umístěna do předsálí. 
Doc. Kopecký se zajímá, co následuje, pokud nebude tato položka odhlasována a bude předložena na příštím 
zastupitelstvu, bude znamenat komplikaci v soutěži? Starosta Ing. Holiš odpovídá, že pokud není kryta položka, 
nemůžeme soutěžit. Následuje dotaz Mgr. Drápaly, zda bude hotov položkový rozpočet na následující 
zastupitelstvo. Místostarostka Mgr. Kosová potvrzuje. 
Protinávrhy: 
1. vypuštění výdajová položka č. 4 – KC – bude hlasováno samostatně 
2. vypuštění výdajové položky č. 5 a 6 – rekonstrukce obřadní síně – hlasováno samostatně 
  
usnesením č. ../18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021 v rozsahu 11 746 tis. Kč na 
straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno, bod byl informativní. 

  
usnesením č. 4/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vypuštění výdajové položky č. 4 (Kulturní centrum v částce 
500.000 Kč) z předloženého návrhu ROP č. 6 a hlasovat o ní samostatně. 
Hlasování: Pro: 15, Proti: 4 (R. Holiš, J. Martínek, J. Melcher, J. Sapík), Zdrželo se: 1 (L. Adámek), Nehlasovalo: 0 (J. Malcová)  

  
usnesením č. 5/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vypuštění výdajové položky č. 5 a 6 (Rekostrukce obřadní 
síně v částce 3.8 mil. Kč) z předloženého návrhu ROP č.6 a po předložení prezentace projektové dokumentace 
hlasovat o této položce samostatně. 
Hlasování: Pro: 13, Proti: 5 (R. Holiš, K. Kosová, J. Martínek, J. Melcher, J. Pavlica), Zdrželo se: 2 (L. Adámek, P. Kopecký), 
Nehlasovalo: 0 (J. Malcová)  

  
usnesením č. 6/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje upravené rozpočtové opatření č. 6/2021 v rozsahu 7.746 
tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a upravené předložené přílohy. 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 2 (M. Blinková, A. Vychodil), Nehlasovalo: 0 (J. Malcová)  

  
usnesením č. 7/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021 v rozsahu 500 tis. Kč na 
straně příjmů i výdajů ve prospěch kulturního centra. 
Hlasování: Pro: 14, Proti: 5 (M. Blinková, D. Drápala, J. Koryčanský, Z. Němeček, A. Vychodil), Zdrželo se: 1 (R. Mácha), 
Nehlasovalo: 0 (J. Malcová)  

  
usnesením č. 8/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2021 v rozsahu 3.500 tis. Kč na 
straně příjmů i výdajů ve prospěch rekonstrukce obřadní síně. 
Hlasování: Pro: 11, Proti: 3 (M. Blinková, D. Drápala, A. Vychodil), Zdrželo se: 6 (L. Adámek, M. Drápal, M. Kokinopulos, J. 
Koryčanský, R. Mácha, Z. Němeček), Nehlasovalo: 0 (J. Malcová)  

 

6 - Průběžná informace o zajištění financování na nákup budov České pošty, s.p. - úvěr - 
předkládají: Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Radim Holiš   
Důvodová zpráva:  
V souladu s plány na nákup budov České pošty, a.s. - pobočky RpR byl finančnímu odboru zadán úkol zajistit 
financování této transakce. Kupní cena byla stanovena dle znaleckého posudku na částku 31 mil Kč. V návaznosti 
na zákon o finanční kontrole č. 320/2001 sb. lze takovou transakci potvrdit pouze v případě finančního krytí.  
Finanční odbor tedy v rámci své kompetence vypsal výběrové řízení na dlouhodobý úvěr, z kterého by byla kupní 
cena uhrazena. Byly osloveny 3 největší bankovní ústavy s poptávkou a zakázka byla zveřejněna na www pro 
ostatní potencionální uchazeče. 
Byly předloženy tyto nabídky: 
Komerční Banka, a.s. - Nabídka 3 M Pribor + 0,08 % p.a. 
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Česká spořitelna, a.s. - Nabídka 3 M Pribor + 0,09 % p.a. 
ČSOB, a.s. - Nabídka 3 M Pribor + 0,14 p.a. 
Sazba 3 M Pribor je pohyblivá a pro všechny banky stejná. K datu vypracování tohoto podání je sazba 0,97 % p.a.. 
Tzn. nejvýhodnější nabídka činí teoretických 0,97 + 0,08 = 1,05 % p.a.  
Úvěr není ničím zaručen. Jeho splatnost byla nastavena na 8 let. Úvěr může být načerpán do 31.3.2022 a v souladu 
s našimi podmínkami nemusí být dočerpán (a to bez sankce). 
Roční výše splátek činí 3.872 tis. Kč. Předpokládá se roční inkaso nájemného od České pošty, a.s. 1.445 tis. Kč + 
ostatní nájemci 1.100 Kč. Částky před dokončeným jednáním. Inkaso nájmu od dalších nájemců bude záviset na 
okamžiku přestavby a budoucího využití budov úřadem.  
Celková předpokládaná výše úroků (myšleno za 8 let) činí cca 1,3 mil Kč (k datu zpracování). 
Smlouva o úvěru by byla ZM předložena po dokončení jednání s Českou poštou, s.p.  
Diskuze:  
Starosta Ing. Holiš informuje, že do 14 dní bude další jednání skupiny k ČP.  
Probíhá promítání prezentace časové osy projektu ČP. 
Místostarostka Mgr. Kosová žádá o účast 6. 10., kdy bude přítomen znalec, který tento projekt zpracovával. Ing. 
Mácha se zajímá, kdo bude s ČP vyjednávat namísto Ing. Kučery a Mgr. Hepa? Starosta Ing. Holiš reaguje, že tato 
věc bude v rukou nového starosty.  
A. Vychodil podotýká, že v podkladech chybí výše úvěru, výše 31 mil. Kč platí? Starosta potvrzuje. 
  
usnesením č. 9/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí průběžnou informaci o zajištění financování nákupu 
budov České pošty, s. p., pobočky Rožnov pod Radhoštěm, formou budoucího přijetí střednědobého úvěru dle 
důvodové zprávy.  
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Blinková), Nehlasovalo: 0  

  
D) Odbor strategického rozvoje a projektů 

7 - Aktualizace Koncepce rozvoje bydlení města 2018-2028 - předkládají: Ing. Jan Kučera MSc., 
Ing. Michal Laktiš   
Důvodová zpráva:  
Na zasedání Strategického výboru města dne 18. 2. 2021 byla Odboru strategického rozvoje a projektů uložena 
úloha spočívající v aktualizaci analytické části Koncepce rozvoje bydlení města 2018-2028 (dále jen „KRB“). 
Zmapována měla být bytová situace ve městě, resp. zájem o bydlení a trendy, neboť při tvorbě nového 
strategického plánu na roky 2021-2030 vyvstala při řešení příjmové strategie otázka, zda neprodat např. 14 
městských bytů (na Lesní 2330) a prostředky nevyužít při výstavbě bytového domu na Kulturní se 14 
pečovatelskými byty. 
Příslušná analýza, zaměřená na městské byty, tržní bydlení a novou bytovou výstavbu, byla zpracována během 
března a dubna. V předkládané aktualizované verzi KRB je obsažena na stranách 35-41. Na jejím základě, a také 
dle nového strategického plánu, byla následně aktualizována i SWOT analýza (na straně 42 a přehledně v příloze 
2). 
Vzhledem k tomu, že při analýze dat týkajících se městských bytů byly zjištěny některé slabší stránky (nejčastější 
odmítání bytu na Lesní a Moravské, kde se objevují potíže s nájemníky, byty odmítají většinou mladé osoby), bylo 
v rámci aktualizace přistoupeno i k návrhům na úpravy v bytové politice, resp. v rozdělení městských bytů dle 
cílových skupin (viz aktualizovaná tabulka na str. 52). 
U bytového domu Lesní mají v případně uvolnění bytu prioritu osoby mladé. Účelem tohoto kroku je poskytnout 
cílové skupině odpovídající, kvalitní bydlení, o které se v jejich řadách zvýší zájem a bude ve vyšší míře přijímáno. 
Oproti tomu pro bytový dům Moravská je volena strategie umístění osob se sníženou soběstačností - prioritně osob 
s potřebou výtahu. Jedná se o strategii s ohledem na demografickou prognózu, kdy je předpokládán nárůst počtu 
seniorů, a tím potenciálně i počet uchazečů o městský byt z pečovatelského režimu. 
Uvedené úpravy, které jsou přehledně znázorněny i v příloze 3, byly projednány a schváleny jak Komisí bytovou, 
tak Strategickým výborem města. 
V otázce zájmu o byty ve městě bylo na základě informací od zástupců Reality Kocourek, dat k nové bytové 
výstavbě, ale i dat k městským bytům, patrné, že je značný. Je tedy předpoklad, že byly lze nadále pronajímat i 
úspěšně prodat. Nicméně v rámci zvažované varianty, že by se výnos použil na výstavbu bytového domu na 
Kulturní, bylo zjištěno, že náklady jsou ve výši téměř 60 milionů korun a byly by pokryty maximálně z 50 % (př. 
prodej 14 bytů na Lesní o ploše 46 m2 při ceně 40 000 Kč/m2 = 25 000 000, plus 5 000 000 dotace). 
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Strategickým výborem bylo na zasedání dne 14. 6. 2021 odhlasováno, aby bytový dům nebyl realizován, a aby v 
tuto chvíli byly aktivity ukončeny a pozemek byl zachován (oproti možnosti přípravy developérské soutěže na 
výstavbu bytů). 
Jako další možnost byla probírána varianta prodeje 5-15 městských stávajícím nájemníkům a využití prostředků 
na úpravu bytů na Moravské na bezbariérové, na bezbariérovost domu 1. máje a na zvýšení bezpečnosti. V této 
věci byla Strategickým výborem většinově zvolena varianta zachování stávajícího stavu bytového fondu. 
Dle výsledků hlasování Strategického výboru byly informace zapracovány do aktualizované verze KRB (str. 50, 
51). 
Aktualizovaná verze KRB je součástí podání v příloze 1. Odbor strategického rozvoje a projektů ji tímto předkládá 
Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm ke schválení.  
Přílohy: 
Příloha č. 1: 1_KRB_2018_2028_aktualizovana.pdf 
Příloha č. 2: 2_KRB_SWOT_analyza_prehled_aktualizace.pdf 
Příloha č. 3: 3_KRB_bytova_politika_projednane_navrhy.pdf 
  
usnesením č. 10/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje aktualizovanou verzi „Koncepce rozvoje bydlení města 
Rožnov pod Radhoštěm 2018-2028“ (verze 1.3) dle důvodové zprávy a předložených příloh. Aktualizovaná verze 
„Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018-2028“ (verze 1.3) ve znění uvedeném v 
předložené příloze č. 1 je součástí tohoto usnesení.  
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 3 (M. Blinková, R. Mácha, A. Vychodil), Nehlasovalo: 0  

 

8 - Obec přátelská seniorům 2021 - předkládají: Ing. Jan Kučera MSc., Ing. Michal Laktiš   
Důvodová zpráva:  
Město Rožnov pod Radhoštěm zvítězilo ve své kategorii v soutěži MPSV Obec přátelská seniorům. Odměna ve 
výši 1 462 500 Kč bude investována do aktivit směřujících k aktivizaci seniorů. Celý projekt bude realizován a 
finančně vypořádán do konce roku 2021. 
Dotace není na investiční, ale tzv. měkké aktivity a zaměřují se tak na mezigenerační soudržnost, na prevenci a 
osvětu sociálního vyloučení seniorů, na ochranu seniorů, tak i na jejich aktivní život. Některé aktivity budou 
přesunuty do on-line prostředí a budou přenášeny prostřednictvím regionální televize. U některých aktivit 
navazujeme na projekt z roku 2018. 
Podrobnější popis aktivit je součástí prezentace a přílohy č. 1 Upravený rozpočet senioři 2021. 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Obec_pratelska_seniorum_2021.pptx 
Příloha č. 2: Upraveny_rozpocet_seniori_2021.pdf 
Diskuze:  
Bc. Blinková vidí další možnosti, které mohou být přidány k zmíněným aktivitám, bude tedy kontaktovat Ing. Laktiše. 
Ing. Střálkovou zajímají počty seniorů, kteří se zapojili? Ing. Laktiš informuje, že tato informace bude doplněna. 
  
usnesením č. 11/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí realizaci projektu Obec přátelská seniorům 2021 dle 
důvodové zprávy a předložených příloh. 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

  
E) Odbor školství a sportu 

9 - Obecně závazná vyhláška č. 5/2021, kterou se stanoví školské obvody základních škol 
zřízených městem Rožnov pod Radhoštěm - předkládají: Mgr. Lucie Vančurová, Ing. Jan Kučera 
MSc.   
Důvodová zpráva:  
Předmětem tohoto podání je vydání Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody základních škol 
zřízených městem Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „OZV“). 
Obec zřizující více základních škol musí stanovit a zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky pro 
všechny žáky s trvalým pobytem na území obce tak, aby ředitelé škol a také zákonní zástupci žáků věděli, pro 
které žáky je konkrétní škola spádovou školou. Žáci ve spádovém obvodu základní školy mají nárok na přijetí v 
příslušné škole. I přes tuto povinnost obce má zákonný zástupce v souladu s §36, odst. 5) školského zákona 
možnost zvolit pro žáka jinou než spádovou školu. 
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V současnosti platná OZV č. 8/04, která stanovuje rozdělení spádových oblastí na jednotlivé základní školy, byla 
naposledy upravována v roce 2005. 
Zpracování nového znění OZV o spádových obvodech bylo vyvoláno jednak vznikem nových ulic v Rožnově p. R. 
(např. Na Stráni, Na Harcovně, Za Školou) a dále nutností přerozdělení některých stávajících ulic k optimální 
naplněnosti kapacit jednotlivých základních škol (přesun ulice Písečná ze ZŠ Pod Skalkou na ZŠ 5. května a dále 
ulice Tylovice ze ZŠ Videčská na ZŠ Záhumení). 
Pro informaci Vám dále předkládáme pravděpodobné počty žáků v prvních třídách v následujících letech dle 
nového znění OZV: 

  
ZŠ 

Videčská 
ZŠ Záhumení 

ZŠ 5. 
května 

ZŠ Pod Skalkou ZŠ Koryčanské Paseky Celkem 

22/23 32 16 33 60 21 162 

23/24 30 20 41 46 16 153 

24/25 40 17 42 43 26 168 

25/26 30 16 29 50 19 144 

26/27 41 18 35 58 16 168 

 
Návrh OZV byl zaslán k předběžnému posouzení na Ministerstvo vnitra ČR, které následně konstatovalo, že OZV 
nebyla shledána v rozporu se zákonem. Vyjádření MV je uvedeno v příloze č. 2.  
Navrhované znění OZV bylo rovněž konzultováno a projednáváno se současnými řediteli rožnovských základních 
škol. 
Přílohy: 
Příloha č. 1: OZV_skolske_obvody_navrh.doc 
Příloha č. 2: Posouzeni_MV.pdf 
Příloha č. 3: MAPA_Roznova_skolske_obvody_2021.pdf 
  
usnesením č. 12/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021, kterou se 
stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Rožnov pod Radhoštěm a kterou se zrušuje obecně 
závazná vyhláška č. 8/04 a č. 9/05, kterými byly stanoveny spádové obvody základních škol na území města 
Rožnova pod Radhoštěm zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a předložené přílohy 
č. 1. Schválená obecně závazná vyhláška č. 5/2021 je součástí tohoto usnesení. 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

10 - Rozhodnutí o přechodu "detašovaného pracoviště MŠ Horní Paseky " z MŠ Na Zahradách na 
MŠ 5. května 1527 a schválení dodatků ke zřizovacícm listinám - předkládají: Mgr. Lucie 
Vančurová, Ing. Jan Kučera MSc.   
Důvodová zpráva:  
Radou města byl usnesením č. 1633/85/RM/26/03/2021 uložen úkol odboru školství a sportu připravit na jednání 
zastupitelstva města převod odloučeného pracoviště Horní Paseky č. ev. 307 Mateřské školy Na Zahradách 
Rožnov p. R. příspěvková organizace na Mateřskou školu 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace 
ke dni 1. 1. 2022. 
Na základě uloženého úkolu Vám v příloze předkládáme k projednání Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině MŠ 5. května 
1527 a Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině MŠ Na Zahradách. Schválením těchto dodatků dojde k převodu pracoviště 
MŠ na Horních Pasekách č. p. 307 z příspěvkové organizace MŠ Na Zahradách na MŠ 5. května 1527. 
V současné době v Rožnově p. R. působí 4 mateřské školy zřízené městem: 
současný stav 
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navrhovaný stav od 1.1.2022 

Příspěvková 
organizace 

MŠ 5. května 1527 MŠ Na Zahradách 
MŠ 1. máje 

1153 
MŠ Radost 

počet pracovišť 1 3 2 2 

pracoviště 5. května 1527 
Na Zahradách, 
Tylovice, Horní 

Paseky 

1. máje 1153, 1. 
máje 864 

5. května 1701, 
Svazarmovská 

počet pracovišť 2 2 2 2 

pracoviště 
5. května 1527, 
Horní Paseky 

Na Zahradách, 
Tylovice, Horní 

Paseky 

1. máje 1153, 1. 
máje 864 

5. května 1701, 
Svazarmovská 

 
Návrh k vyjmutí pracoviště Horní Paseky z MŠ Na Zahradách a sloučení tohoto pracoviště s MŠ 5. května 1527 
byl podán ředitelkami těchto mateřských škol. V příloze č. 3 podání je vyjádření paní Habartíkové (ředitelka MŠ 5. 
května 1527), ve kterém objasňuje východiska, která je vedla k podání tohoto návrhu.  
Právní rozbor: 
Při převodu „odloučeného pracoviště MŠ Horní Paseky“ z MŠ Na Zahradách na MŠ 5. května 1527 by se jednalo 
o rozdělení příspěvkové organizace formou tzv. odštěpení (§ 27 odst. 9 z. č. 250/2000 Sb. ve spojení s § 179 odst. 
3 OZ). 
Odštěpením se právnická osoba neruší, ani nezaniká, ale vyčleněná část jejich práv a povinností přechází na 
existující (nebo nově založenou) nástupnickou osobu. Protože rozdělení formou odštěpením se považuje ze 
zákona (§ 176 odst. 1 OZ) za převod činnosti zaměstnavatele, přejdou práva a povinnosti z pracovněprávních 
vztahů na nástupnickou organizaci, aniž by bylo třeba ukončovat a následně uzavírat pracovněprávní vztah se 
zaměstnanci, kteří vykonávají pracovní činnost související s „detašovaným pracovištěm MŠ Horní Paseky“. 
Obecný postup vyplývající z platných právních předpisů: 

• Rozhodnutí ZM, že činnost MŠ Na Zahradách spojená s poskytováním vzdělávání, výchovy a zajištěním 
školního stravování dle zákona č. 561/2004 Sb. v místě poskytovaného vzdělávání Horní Paseky č. ev. 
307, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, přechází ke dni 1.1.2022 na MŠ 5. května 1527, Rožnov p. R., 
příspěvková organizace, 
• Schválení dodatků k zřizovacím listinám MŠ Na Zahradách a MŠ 5. května 1527,  
• Určení zaměstnanců, kteří vykonávají činnost pro MŠ Horní Paseky a jejichž práva a povinnosti z 
pracovněprávních vztahů tak ze zákona přejdou na MŠ 5. května 1527 (s dotčenými zaměstnanci je třeba 
jejich převod předem projednat), 
• Určení práv a závazků (smluvních vztahů), které ze zákona přejdou na MŠ 5. května 1527 (nebude tedy 
nutné ukončovat stávající smluvní vztahy a uzavírat nové, bude stačit oznámení o přeměně), 
• Následně provést aktualizaci údajů v rejstříku škol a školských zařízení, a ve veřejném rejstříku vedeném 
Krajským soudem Ostrava, na Katastru nemovitostí. 

Pozn.: Při kontrole pozemků a budovy na Horních Pasekách nacházejících se u MŠ bylo zjištěno, že aktuální stav 
neodpovídá údajům zanesených v katastru nemovitostí. Na základě této skutečnosti byl zpracován nový 
Geometrický plán, který pozemky rozdělil a stanovil u nich adekvátní druh a způsob použití a nová parcelní čísla. 
Dále na základě těchto dodatků zřizovacích listin dochází k odstranění zřejmých nesprávností, které byly zjištěny 
ve zřizovacích listinách interním auditorem (č. nálezu VA 2018 VA/2). 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Dodatek_3_ms_na_5kvetna1527.doc 
Příloha č. 2: Dodatek_3_ms_na_zahradach.doc 
Příloha č. 3: Priloha_c._3_Vyjadreni_MS.docx 
Příloha č. 4: seznam_zamestancu_dodavatelu_.pdf 
  
usnesením č. 13/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo žádost ředitelek mateřských škol Mateřské školy Na 
Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Na Zahradách 644, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
IČO 70918678 (dále jen "MŠ Na Zahradách") a Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková 
organizace, se sídlem 5. května 1527, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70918694 (dále jen "MŠ 5. května 
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1527") o převod "detašovaného pracoviště MŠ Horní Paseky" z MŠ Na Zahradách na MŠ 5. května 1527 a po 
projednání schvaluje s účinností od 1. 1. 2022  
přechod veškerých činností, práv a povinností spojených s poskytováním vzdělávání, výchovy a zajištěním školního 
stravování dle zákona č. 561/2004 Sb. v místě poskytovaného vzdělávání Horní Paseky č. ev. 307, 756 61 Rožnov 
pod Radhoštěm z MŠ Na Zahradách na MŠ 5. května 1527 dle důvodové zprávy a předložených příloh  
dodatek č. 3 ke Zřizovací listině MŠ Na Zahradách uvedený v předložené příloze č. 2 a 
dodatek č. 3 ke Zřizovací listině MŠ 5. května 1527 uvedený v předložené příloze č. 1. 
Schválené dodatky zřizovacích listin jsou součástí tohoto usnesení. 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (R. Holiš)  

  
F) Odbor správy majetku 

11 - Projednání a schválení koupě částí pozemků p. č. 658/1 a p. č. 655 v k.ú. Tylovice - předkládají: 
Ing. Lenka Pavelková, Mgr. Kristýna Kosová   
Důvodová zpráva:  
Město Rožnov pod Radhoštěm obdrželo nabídku na výkup pozemku p. č. 655 v k. ú. Tylovice, který má charakter 
soukromé příjezdové komunikace. Tato nabídka byla projednána v koordinační skupině dne 26.1.2021. 
Koordinační skupina odkoupení celého pozemku nedoporučila, protože většina nabízeného pozemku není veřejně 
přístupná a slouží jako příjezd k soukromé nemovitosti. Při následném jednání s vlastníkem výše uvedeného 
pozemku bylo dohodnuto, že město vykoupí jen část nabízeného pozemku p. č. 655 a část pozemku p. č. 658/1, 
které jsou součástí místní komunikace passportní číslo 617 v k. ú. Tylovice v ulici Za Hážovkou.  
V rámci geodetického měření byl geometrickým plánem č. 1363-163/2021, který je přílohou č. 1 projednávaného 
bodu, z pozemku p. č. 658/1 oddělen a nově označen pozemek p. č. 658/5 o výměře 30 m2. Dále byl uvedeným 
geometrickým plánem z pozemku p. č. 655 oddělen a nově označen díl "a" o výměře 9 m2. Nově vzniklý pozemek 
p. č. 658/5 a díl "a" budou předmětem převodu dle navrhované kupní smlouvy č. 172/2021/OSM uvedené v příloze 
č. 2 projednávaného bodu a situačního snímku uvedeného v příloze č. 3 projednávaného bodu. 
Stanovení ceny obvyklé vychází ze Znaleckého posudku č. 33/4300/2021 zpracovaného Ing. Janou Mikušovou 
dne 25.06.2021, který tvoří přílohu č. 4 projednávaného bodu, kdy cena vykupovaných pozemků je ve výši 300,- 
Kč/m2 a celkové náklady na výkup činí 11. 700,- Kč. Tento znalecký posudek je zpracován pro ocenění pozemků 
ve stejné lokalitě - ulice Za Hážovkou.  
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání výkup nově vzniklého pozemku p. č. 658/5 o 
výměře 30 m2 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví manželů M. M. a J. M., oba trvale bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
a projednání výkupu nově odděleného dílu "a" o výměře 9 m2 odděleného z pozemku p. č. 655 v k. ú. Tylovice v 
podílovém spoluvlastnictví L. H., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a M. M., trvalý pobyt  756 61 Rožnov 
pod Radhoštěm, ve znění kupní smlouvy č. 172/2021/OSM uvedené v příloze č. 2 projednávaného bodu. 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Priloha_c._1_geometricky_plan_c._1363_163_2021_.pdf 
Příloha č. 2: Priloha_c._2_kupni_smlouva_172.2021_OSM.pdf 
Příloha č. 3: Priloha_c._3_situacni_snimek_.png 
Příloha č. 4: Priloha_c._4_znalecky_posudek_c._33_4300_2021.pdf 
  
usnesením č. 14/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje výkup části pozemku p. č. 658/1 o výměře 30 m2 oddělené 
a označené jako pozemek p. č. 658/5 od manželů M. M. a J. M. oba trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
a výkup části pozemku p. č. 655 o výměře 9 m2 oddělené a označené jako díl "a" od spoluvlastníků L. H., trvale 
bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a M. M., trvale bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, to vše v k. ú. Tylovice, 
dle geometrického plánu č. 1363-163/2021, který je přílohou č. 1 projednávaného bodu, dle důvodové zprávy a 
předložených příloh. Zastupitelstvo města dále schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 172/2021/OSM mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím, M. M., J. M. a L. H. jako prodávajícími ve znění uvedeném v příloze č. 2 
projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (J. Martínek), Nehlasovalo: 1 (R. Holiš)  

 

12 - Projednání a schválení výkupu pozemků 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 
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– 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. 
 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.  
Majetkoprávní oddělení navrhuje zastupitelstvu města projednat a vykoupit: 
1. Část pozemku p. č. 3025/14 o výměře 636 m2 oddělenou a nově označenou dle geometrického plánu č. 6826-
70782/2021 jako pozemek p. č. 3025/87 (viz. vyznačení v situačním snímku uvedeném v příloze č. 4 
projednávaného bodu) od manželů K. Š. a V. Š., oba trvale bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm za cenu 
stanovenou v souladu s uzavřenou Smlouvou o budoucí smlouvě kupní č. 335/2017/OSM tj. 95. 400,- Kč. Výkup 
bude realizován dle Kupní smlouvy o koupi nemovité věci č. 158/2021/OSM, která tvoří přílohu č. 5 projednávaného 
bodu. Kupní smlouva o koupi nemovité věci č. 158/2021/OSM bude uzavřena mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm jako kupujícím a manžely K. Š. a V. Š. jako prodávajícími. 
2. Část 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 za cenu stanovenou v souladu s 
uzavřenou Smlouvou o budoucí smlouvě kupní č. 336/2017/OSM tj. 151. 800,- Kč. Výkup bude realizován dle 
Kupní smlouvy o koupi nemovité věci se zrušením věcného břemene č. 159/2021/OSM, která tvoří přílohu č. 6 
projednávaného bodu. Kupní smlouva o koupi nemovité věci se zrušením věcného břemene bude uzavřena mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a M. K. jako prodávajícím. 
Dalšími účastníky smlouvy č. 159/2021/OSM jsou PaedDr. Z. J. Ph.D., trvale bytem 700 30 Ostrava – Zábřeh, Ing. 
R. R., trvale bytem 700 30 Ostrava – Hrabůvka a to z důvodu, že pozemek p. č. 3025/17, ze kterého byl nově 
oddělen a označen pozemek p. č. 3025/88 je zatížen věcným břemenem chůze, jízdy a průhonu dobytka ve 
prospěch pozemku p. č. st. 945, p. č. st. 1078 a p. č. 3025/9 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, které jsou ve vlastnictví 
výše uvedených účastníků smlouvy. Navrhovaná smlouva tedy obsahuje dohodu mezi Z. J. a R. R. jako 
oprávněnými z věcného břemene chůze, jízdy a průhonu dobytka ve prospěch pozemku p. č. st. 945, p. č. st. 1078, 
p. č. 3025/9 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a prodávajícím p. M. K. jako vlastníkem pozemku povinného z věcného 
břemene, že uvedené věcné břemeno bude pro vykupovaný pozemek p. č. 3025/88 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm 
bezúplatně zrušeno. 
Dalšími účastníky smlouvy č. 159/2021/OSM je akademickým malíř O. N., trvale bytem 602 00 Brno a H. P., 110 
00 Praha 1, a to z důvodu, že pozemek p. č. 3025/17, ze kterého byl nově oddělen a označen pozemek p. č. 
3025/88 je zatížen věcným břemenem chůze a jízdy ve prospěch pozemku p. č. st. 974 a p. č. 3025/11 v k. ú. 
Rožnov pod Radhoštěm, které jsou ve vlastnictví výše uvedených účastníků smlouvy. Navrhovaná smlouva tedy 
obsahuje dohodu mezi O. N. a H. P. jako oprávněnými z věcného břemene chůze a jízdy ve prospěch pozemku p. 
č. st. 974 a p. č. 3025/11 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a prodávajícím p. M. K. jako vlastníkem pozemku 
povinného z věcného břemene, že uvedené věcné břemeno bude pro vykupovaný pozemek p. č. 3025/88 v k. ú. 
Rožnov pod Radhoštěm bezúplatně zrušeno. 
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 
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Příloha č. 5: Priloha_c.5_kupni_smlouva_vodojem_Horni_Paseky_158.2021_OSM.pdf 
Příloha č. 6: Priloha_c._6_kupni_smlouva_vodojem_Horni_Paseky_159.2021_OSM.pdf 
  
usnesením č. 15/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje výkup pozemku p. č. 3025/87 o výměře 636 m2 
odděleného a nově označeného dle geometrického plánu č. 6826-70782/2021, uvedeného v příloze č. 3 
projednávaného bodu, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví manželů K. Š. a V. Š., oba trvalý pobyt 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření kupní smlouvy o koupi 
nemovité věci č. 158/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a manžely K. Š. a V. Š., oba 
trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícími ve znění uvedeném v příloze č. 5 projednávaného 
bodu. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

  
usnesením č. 16/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje výkup pozemku p. č. 3025/88 o výměře 253 m2 
odděleného a nově označeného dle geometrického plánu č. 6826-70782/2021, uvedeného v příloze č. 3 
projednávaného bodu, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a dohodu o zrušení věcného břemene chůze, jízdy a průhonu 
dobytka na pozemku p. č. 3025/88 s PaedDr. Z. J. Ph.D., trvale bytem 700 30 Ostrava a Ing. R. R., trvale bytem 
700 30 Ostrava a dohodu o zrušení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku p. č. 3025/88 s O. N., 
akademickým malířem, trvale bytem 602 00 Brno a H. P., trvale bytem 110 00 Praha 1, dle důvodové zprávy a 
příloh projednávaného bodu a uzavření kupní smlouvy o koupi nemovité věci se zrušením věcného břemene č. 
159/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím, M. K., trvale bytem 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm jako prodávajícím a O. N., akademickým malířem, H. P. ,PaedDr. Z. J. Ph.D. a Ing. R R. jako 
oprávněnými z věcného břemene, ve znění uvedeném v příloze č. 6 projednávaného bodu. Schválená kupní 
smlouva je součástí tohoto usnesení. 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

13 - Projednání a schválení darovací smlouvy č. 198/2021/OSM mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm a Zlínským krajem (převod silnice III/48612 na ul Bezručova, ul. Hradišťko a části ul. 
Dolní Paseky včetně pozemku p.č. 3613/3 v k.ú. Rožnov p. R.) - předkládají: Ing. Lenka Pavelková, 
Mgr. Kristýna Kosová   
Důvodová zpráva:  
Na území města Rožnov pod Radhoštěm se nacházejí komunikace ve vlastnictví Zlínského kraje (ZK), které neplní 
funkci krajských silničních tahů a v současné době mají spíše charakter místní komunikace. 
Jednou z těchto komunikací je i silnice III/48612 nacházející se na ul. Bezručova, ul. Hradišťko a části ul. Dolní 
Paseky - v celkové délce 1,619 km v úseku od km 0,000 vyústění ze silnice I/35 do km 1,619 po most ev. č. Rm-
OXX (příloha č. 3 a č. 4 projednávaného bodu). 
Město Rožnov p. R. dlouhodobě jedná s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje (ŘSZK) o převzetí silnice III/48612 na 
ul. Bezručova, ul. Hradišťko a části ul. Dolní Paseky. Na základě dřívějších dohod se Zlínským krajem a v rámci 
schválení Dohody o společném postupu přípravy a realizace stavby „Obnova povrchu silnice III/48612: Rožnov p. 
R., ul. Hradišťko“ č. 174/2020/OSM ze dne 15.7.2020 (dále jen "Dohoda") mezi městem a ŘSZK usnesením č. 
10/XI zastupitelstva města Rožnov p. R. ze dne 30.6.2020, byl v důvodové zprávě k tomuto usnesení stanoven 
postup pro opravu zbývající části silnice III/48612 a její převod na město. V návaznosti na tuto Dohodu zaslalo 
ŘSZK městu Rožnov p. R. dopis ze dne 3.3.2021 s návrhem na převod silnice III/48612 do vlastnictví města Rožnov 
p. R. (příloha č. 5 projednávaného bodu). 
Usnesením zastupitelstva města č. 24/16/ZM/20/04/2021 ze dne 20.4.2021 byla schválena Smlouva o budoucí 
darovací smlouvě č. 98/2021/OSM (příloha č. 2 projednávaného bodu) mezi městem Rožnov p. R. jako budoucím 
obdarovaným a Zlínským krajem jako budoucím dárcem, která byla uzavřena a je platná od 7.7.2021. 
Tato budoucí darovací smlouva byla uzavřena ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) za účelem naplnění zákonných podmínek pro 
budoucí změnu kategorie dále specifikovaného úseku stávající silnice III/48612, který ztratil dopravní význam 
silnice III. třídy, a dále pro budoucí převod tohoto silničního úseku a silničního pozemku budoucímu obdarovanému 
a zařazení předmětného úseku silnice do kategorie místních komunikací. 
Předmětem bezúplatného převodu dle předkládané darovací smlouvy č. 198/2021/OSM (příloha č. 1 
projednávaného bodu) jsou: 
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a) stavby tělesa pozemní komunikace III/48612 v úseku od uzlového bodu 2523A009 po uzlový bod 
2523A021, v délce 1,619 km, ve staničení od km 0,000 - 1,619 (od vyústění ze silnice I/35 po konec 
silnice), včetně veškerých součástí a příslušenství, nacházející se na pozemcích p. č. 3729/11 ostatní 
plocha, p. č. 3613/3 ostatní plocha, p. č. 3613/4 ostatní plocha, p. č. 1267/1 ostatní plocha, p. č. 6149 
ostatní plocha, p. č. 3605/3 ostatní plocha, p. č. 1336/2 zahrada, p. č. 3613/14 ostatní plocha, 
p. č. 3613/15 ostatní plocha, p. č. 3613/16 ostatní plocha, p. č. 2220/2 ostatní plocha, p. č. 2220/4 ostatní 
plocha, p. č. 1250/1 ostatní plocha, p. č. 2235/10 ostatní plocha, p. č. 2218/10 ostatní plocha, p. č. 3701/72 
vodní plocha v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, se všemi právy, povinnostmi, s jejím příslušenstvím a 
součástmi, 
b) pozemek p. č. 3613/3, ostatní plocha, silnice, o výměře 2.180 m2, ve vlastnictví Zlínského kraje v k. ú. 
Rožnov pod Radhoštěm, se všemi právy, povinnostmi, s jeho příslušenstvím a součástmi (příloha č. 6 
projednávaného bodu). 

Na převáděné pozemní komunikaci III/48612 provedla v srpnu 2021 majetková správa ŘSZK ve Valašském 
Meziříčí opravu povrchu komunikace v úseku od restaurace Písečná po most u Uniparu. 
Dle sdělení náměstka majetkové správy ŘSZK ve Valašském Meziříčí, Bc. Marka se na provedené opravy v roce 
2020 (viz. Dohoda výše) a 2021 vztahuje záruční doba v délce 48 měsíců, kterou by město uplatňovalo 
prostřednictvím majetkové správy ŘSZK ve Valašském Meziříčí na základě rámcové smlouvy č. SML/0217/19 
uzavřené dne 5.4.2019 a rámcové smlouvy č. SML/0216/21 uzavřené dne 20.4.2021 mezi Ředitelstvím silnic 
Zlínského kraje, příspěvková organizace jako objednatelem a společností SWIETELSKY stavební s.r.o. jako 
zhotovitelem oprav v roce 2020 a 2021 na převáděné komunikaci. 
Na základě výše uvedeného předkládá Odbor správy majetku zastupitelstvu města ke schválení darovací smlouvu 
č. 198/2021/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, jak je uvedeno v návrhu usnesení a 
důvodové zprávě. 
Přílohy: 
Příloha č. 1: 
P1_Darovaci_smlouva_ZK_Roznov_silnice_III_48612_a_p.c._3613_3_Zl_kraj_c.198_2021_OSM_final_el.podpis
.pdf 
Příloha č. 2: 
P2_Budouci_DS_RpR_komunikace_III_48612_pozemek_Hradistko_c.98_2021_OSM_parafovana_a_podepsana
.pdf 
Příloha č. 3: P3_snimek_z_KM_se_zakresem_silnice_III_48612.png 
Příloha č. 4: P4_KM_orto_s_vyz._pasportu_komunikaci_silnice_III_48612_popis_v_lokalite_Hradistko_z_PDF.jpg 
Příloha č. 5: P5_Dopis_RSZK_z_3.3.2021_navrh_prevodu_silnice_III_48612_Dolni_Paseky.pdf 
Příloha č. 6: 
P6_KM_orto_se_zvyraz._pozemkem_p.c._3613_3_Zl.kraj_pod_silnici_III_48612_ul._Bezrucova_stav_k_12.4.20
20.pdf 
  
usnesením č. 17/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje bezúplatné nabytí 

1) stavby tělesa pozemní komunikace III/48612 v úseku od uzlového bodu 2523A009 po uzlový bod 
2523A021, v délce 1,619 km, ve staničení od km 0,000 - 1,619 (od vyústění ze silnice I/35 po konec 
silnice), včetně veškerých součástí a příslušenství, nacházející se na pozemcích p. č. 3729/11 ostatní 
plocha, p. č. 3613/3 ostatní plocha, p. č. 3613/4 ostatní plocha, p. č. 1267/1 ostatní plocha, p. č. 6149 
ostatní plocha, p. č. 3605/3 ostatní plocha, p. č. 1336/2 zahrada, p. č. 3613/14 ostatní plocha, p. č. 3613/15 
ostatní plocha, p. č. 3613/16 ostatní plocha, p. č. 2220/2 ostatní plocha, p. č. 2220/4 ostatní plocha, p. č. 
1250/1 ostatní plocha, p. č. 2235/10 ostatní plocha, p. č. 2218/10 ostatní plocha, p. č. 3701/72 vodní 
plocha v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. 
2) pozemku p. č. 3613/3, ostatní plocha, silnice, o výměře 2.180 m2 včetně veškerých součástí a 
příslušenství, 
 vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, 

z vlastnictví Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320 do vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, a uzavření darovací smlouvy č. 198/2021/OSM 
mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako obdarovaným a Zlínským krajem jako dárcem ve znění uvedeném v 
příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 



  15/38 

14 - Projednání a schválení smlouvy o koupi staveb veřejné technické infrastruktury „Prodloužení 
splaškové kanalizace a vodovodního řadu na parc. č. 559/3, 560/2, 561/5, 567/2 v k.ú. Tylovice“ od 
soukromého investora do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. - předkládají: Ing. Lenka 
Pavelková, Mgr. Kristýna Kosová   
Důvodová zpráva:  
Z důvodu neexistence vodovodního řadu a splaškové kanalizace v lokalitě označené v územním plánu města 
Rožnov p. R. jako „Plocha zastavitelná pro individuální bydlení BI č. 30“ v k. ú. Tylovice ul. Za Hážovkou (viz. 
příloha č. 8) a určené pro možnost výstavby dalších rodinných domů si dne 16.10.2020 podala J. T. jako stavebník-
investor žádost (viz. příloha č. 1) o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k věcem (plánovací 
smlouvy) na stavbu „Prodloužení splaškové kanalizace a vodovodního řadu na parc. č. 559/3, 560/2, 561/5, 567/2 
v k. ú. Tylovice“ (dále jen "stavba IS") a budoucí výkup veřejné infrastruktury městem Rožnov p. R. 
Koordinační skupina města Rožnov pod Radhoštěm na svém jednání dne 20.10.2020 projednala žádost 
stavebníka-investora o uzavření Plánovací smlouvy na budoucí odkup nového vodovodního řadu a splaškové 
kanalizace v lokalitě BI č. 30 v k. ú. Tylovice ul. Za Hážovkou a doporučila novou veřejnou infrastrukturu po 
vybudování a zkolaudování vykoupit a převést do vlastnictví města. 
Při kontrole dodaných podkladů a prohlídce zástupcem města na místě stavby IS bylo zjištěno, že na základě 
vydaného Rozhodnutí – společné povolení stavebního záměru na stavbu „Prodloužení splaškové kanalizace a 
vodovodního řadu na parc. č. 559/3, 560/2, 561/5, 567/2 v k. ú. Tylovice“ ze dne 17.8.2020 s nabytím právní moci 
dne 16.9.2020 Spis. zn.: MěÚ/OŽPV/60994/2020/VH/Šu-231/2, č. j.: MěÚ-RpR/72964/2020 (viz. příloha č. 9) je již 
stavba vodovodního řadu a splaškové kanalizace realizována. 
Na základě tohoto zjištění a po dohodě s právníkem města předložil odbor správy majetku radě města Rožnov p. 
R. k projednání návrh neuzavírat v tomto případě již nadbytečnou Plánovací smlouvu dle žádosti p. T., ale souhlasit, 
aby po zkolaudování stavby IS a předložení všech dokladů dle "Pravidel výkupu staveb veřejné dopravní a 
technické infrastruktury" byla na radu města předložena p. T. žádost o projednání výkupu vybudované veřejné 
infrastruktury vodovodního řadu a splaškové kanalizace. Rada města usnesením č. 1439/72/RM/27/11/2020 ze 
dne 27.11.2020 s návrhem souhlasila. 
Dne 13.5.2021 podala J. T. žádost o projednání výkupu nově vybudované veřejné infrastruktury – vodovodního 
řadu a splaškové kanalizace (viz. příloha č. 2). Stavbou nového vodovodního řadu a splaškové kanalizace je 
vyřešena dosavadní absence vodovodního řadu a splaškové kanalizace v části lokality BI č. 30 a je tak zajištěna 
možnost napojení ploch pro individuální bydlení dle platného územního plánu města Rožnov p. R. Vybudované 
prodloužení vodovodního řadu a splaškové kanalizace umožňuje napojení na tuto veřejnou infrastrukturu dalších 
pozemků pro výstavbu 3 rodinných domů a to na pozemcích p. č. 561/1 (manželé Ing. M. a Ing. M. Z.), p. č. 561/2 
(J. T.) a p. č. 561/3 (Ing. E. Z.) vše v k. ú. Tylovice. Stavba nové veřejné infrastruktury, rozšíření vodovodního řadu 
a splaškové kanalizace byla realizována dle projektové dokumentace „Prodloužení splaškové kanalizace a 
vodovodního řadu na parc. č. 559/3, 560/2, 561/5, 567/2 v k. ú. Tylovice“ z dubna 2020 projektanta Ing. Ivo Hradila 
(Vodoprojekt), Valašské Meziříčí, viz. koordinační situační výkres v příloze č. 4 a katastrální situační výkres v 
příloze č. 5 projednávaného bodu. Další snímky katastrální mapy dané lokality jsou v příloze č. 6 a 7 
projednávaného bodu. 
Podkladem pro vybudování stavby veřejné technické infrastruktury, splaškové kanalizace a vodovodního řadu bylo 
– Rozhodnutí – společné povolení stavebního záměru na stavbu „Prodloužení splaškové kanalizace a vodovodního 
řadu na parc. č. 559/3, 560/2, 561/5, 567/2 v k. ú. Tylovice“ ze dne 17.8.2020 s nabytím právní moci dne 16.9.2020, 
spis. zn.: MěÚ/OŽPV/60994/2020/VH/Šu-231/2, č. j.: MěÚ-RpR/72964/2020 (viz. příloha č. 9). 
Stavebník Jaroslava Turková je dle kolaudačního souhlasu s užíváním stavby "prodloužení splaškové kanalizace 
a vodovodního řadu na parc. č. 559/3, 560/2, 561/5, 567/2 v k. ú. Tylovice", sp. zn. 
MěÚ/OŽPV/119355/2020/VH/Šu-231/2, č.j. MěÚ-RpR/017520/2021 ze dne 19.2.2021 (viz. příloha č. 10) výlučným 
vlastníkem stavby veřejné technické infrastruktury: 

1) vodovodní řad "V" (venkovní vodovod) o celkové délce 91 m, potrubí PE 100 DN 80 (90 x 8,2 mm), 
který je napojen na stávající vodovodní řad PE 100 na pozemku p. č. 567/2 v k. ú. Tylovice a jehož součásti 
je sekční uzávěr DN 80, vodoměrná šachta BOCR SB-VR 1100 typ B31 včetně vystrojení a poklopu a 
podzemní hydrant DN 80 
2) splašková kanalizace, sběrač "S" o celkové délce 96 m z potrubí PP-MD DN 250, která je napojena do 
nově osazené revizní šachty Š1 na stávajícím potrubí splaškové kanalizace DN 250 na pozemku parc. č. 
567/2 v k. ú. Tylovice a jejíž součástí jsou 4 ks prefabrikované revizní šachty Š1, Š2, Š3, Š4 DN 1000 
(dále jen „veřejná infrastruktura“). 

V příloze č. 11 projednávaného bodu je situační výkres zaměření skutečného stavu splaškové kanalizace a 
vodovodního řadu v soutisku s JDTM ZK (Jednotná Digitální Technická Mapa Zlínského kraje) a v příloze č. 12 
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projednávaného bodu je situační výkres zaměření skutečného stavu splaškové kanalizace a vodovodního řadu do 
katastrální mapy. 
Předmětem výkupu je na základě dřívějšího projednání v radě města dne 27.11.2020 a žádosti o uzavření smlouvy 
o koupi staveb veřejné infrastruktury z 13.5.2021 výše uvedená stavba splaškové kanalizace a vodovodního řadu, 
kterou vybudoval výše uvedený stavebník na své náklady. Dle předložených dokladů činily celkové fakturované 
náklady za výše uvedenou stavbu 724. 011,- Kč vč. DPH (viz. příloha č. 13). Znaleckým posudkem č. 26-2021 z 
20.8.2021 byla znalcem Ivo Pupíkem, 1.máje 1036, 757 01 Valašské Meziříčí stanovena obvyklá cena pro 
vykupovanou stavbu ve výši 723. 932,- Kč vč. DPH (viz. příloha č. 14). Podle čl. 5. platných „Pravidel výkupu staveb 
veřejné dopravní a technické infrastruktury“, schválených Zastupitelstvem města Rožnova p. R. dne 5.11.2019 
usnesením č. 17/VII (dále jen „Pravidla“) přísluší individuálnímu stavebníkovi 40 % skutečně vynaložených nákladů 
nebo ceny dle znaleckého posudku na vybudované a převáděné stavby veřejné infrastruktury a v případě, že 
individuální stavebník buduje rodinný dům a související inženýrskou síť (IS) na počátku anebo v jiné dosud 
nezastavěné části rozvojové lokality tak, že vybudováním IS umožní rozvoj dané lokality a umístění tří a více 
rodinných nebo bytových domů, bude procentní výměra rozhodná pro výpočet odkupní ceny či náhrady zvýšena o 
10 % (viz. čl. 5.2. písm. b) Pravidel), což v tomto případě činí 361.966,- Kč s DPH z obvyklé ceny stanovené 
znaleckým posudkem. 
Výpočet kupní ceny:  
Fakturovaná částka (s DPH) 
Znalecký posudek (cena obvyklá s DPH) 
Vodovodní řad 
 235. 570,- Kč 
 235. 512,- Kč 
Splašková kanalizace + 4ks revizních šachet 
 488. 441,- Kč 
 488. 420,- Kč 
CELKEM s DPH 
 724. 011,- Kč 
 723. 932,- Kč 
50 % z 723. 932,- Kč ……………. 361. 966,- Kč 
Dle bodu 5.3 Pravidel lze částku za odkup veřejné infrastruktury nepřesahující 500. 000,- Kč vyplatit jednorázově. 
Na základě žádosti stavebníka ze dne 30.8.2021 (příloha č. 3) navrhuje odbor správy majetku částku za odkup 
veřejné infrastruktury zařadit do rozpočtu FRTI na rok 2022 a vyplatit stavebníkovi v návaznosti na schválený 
rozpočet města Rožnov pod Radhoštěm jednorázově do 30.6.2022. 
Rada města na svém 98. zasedání dne 3. 9. 2021, č. usnesení 1915/98/RM/03/09/2021 projednala nabytí staveb 
veřejné technické infrastruktury a přijala usnesení, v němž doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení 
veřejné technické infrastruktury – splaškové kanalizace a vodovodního řadu, včetně uzavření příslušné smlouvy č. 
205/2021/OSM uvedené v příloze č. 15 projednávaného bodu. Návrh na odkup veřejné technické infrastruktury byl 
stanoven na 50 % z ceny obvyklé dle znaleckého posudku dle platných Pravidel. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh usnesení dle důvodové zprávy a příloh 
projednávaného bodu. 
Přílohy: 
Příloha č. 1: P01_Zadost_o_uzavreni_PS_Tylovice_Za_Hazovkou_z_15.10.2020.pdf 
Příloha č. 2: P02_Zadost_o_vykup_IS_voda_splaska_Tylovice_Za_Hazovkou_z_13.5.2021.pdf 
Příloha č. 3: P03_Zadost_o_jednorazovou_vyplatu_ceny_za_vykup_IS_voda_splaska_Tylovice_z_30.8.2021.pdf 
Příloha č. 4: P04_C3_koordinacni_situacni_vykres_60994_20_situace.pdf 
Příloha č. 5: P05_C2_katastralni_situacni_vykres.pdf 
Příloha č. 6: P06_KM_orto_foto_s_vyznacenim_noveho_vodovodu_a_splask._kanalizace.jpg 
Příloha č. 7: P07_KM_orto_Tylovice_Za_Hazovkou_vyznacene_pozemky_mesta.pdf 
Příloha č. 8: P08_Katastralni_ortofoto_mapa_Uzemni_plan_Tylovice_plocha_bydleni_BI_30.pdf 
Příloha č. 9: P09_Stavebni_povoleni_rozhodnuti_z_17.8.2020_PM_z_16.9.20.pdf 
Příloha č. 10: P10_Kolaudacni_souhlas_z_19.2.2021_Voda_splaska_Tylovice_Za_Hazovkou.pdf 
Příloha č. 11: P11_Tylovice_JDTM_ZK.pdf 
Příloha č. 12: P12_Tylovice_mapa_KN.pdf 
Příloha č. 13: P13_faktura_rozpocet_kanalizace_a_vodovodu.pdf 
Příloha č. 14: P14_ZP_2021_vykup_IS_splaska_vodovod_Tylovice_Za_Hazovkou_c.26_2021_z_20.8.2021.pdf 
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Příloha č. 15: 
P15_Vykup_IS_splaska_vodovod_sml.c.205_2021_OSM_Tylovice_Za_Hazovkou_final_el._podpis.pdf 
Diskuze:  
Mgr. Drápal se zajímá, že částky jsou většinou vázány na dokončené stavby, jak to bude v případě, když se vyplácí 
částka najednou? Zde odpovídá Ing. Kubiš, že v této lokalitě mají být vybudovány 3 domy, kdy 2 domy jsou již 
rozestavěné, 1 dům se začne stavět. Musí být postaveno, aby bylo 100 %.  
 
usnesením č. 18/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi staveb veřejné technické infrastruktury, vodovodního 
řadu v délce 91 m a splaškové kanalizace v délce 96 m uložených v pozemcích p. č. 559/3, 560/2, 561/5, 567/2 v 
k. ú. Tylovice v lokalitě Za Hážovkou ve prospěch města, od vlastníka J. T., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, za cenu ve výši 361. 966,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a 
uzavření smlouvy č. 205/2021/OSM o koupi staveb veřejné technické infrastruktury ve znění uvedeném v příloze 
č. 15 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a stavebníkem J. T. Schválená smlouva je 
součástí tohoto usnesení. 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

15 - Projednání a schválení prodeje městských pozemků p.č. 2767/32 a p.č. 2767/50 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. 3 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.  
Majetkoprávní oddělení odboru správy majetku navrhuje cenu za 1 m2 dotčených pozemků 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. 8 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 se 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.  
Záměr na prodej pozemků p. č. 2767/32 a p. č. 2767/50 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 pozemků p. č. 2767/32 o výměře 188 
m2 ve prospěch manželů J. a V. Hejzlarových za kupní cenu 37.600,- Kč a p. č. 2767/50 o výměře 45 m2 ve 
prospěch M. P. za kupní cenu 9. 000,- Kč, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, jak je uvedeno v návrhu usnesení 
a důvodové zprávě. Převod výše uvedeného pozemku p. č. 2767/51 o výměře 52 m2 bude předmětem jednání na 
dalším zastupitelstvu města, a to navrhovanou směnou pozemků.  
Přílohy: 
Příloha č. 1: Kupni_smlouva_Hejzlarovi_final.pdf 
Příloha č. 2: Kupni_smlouva_Pohorelsky_el.podpis.pdf 
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Příloha č. 3: GP_6843_227_2021.pdf 
Příloha č. 4: Sirsi_vztahy.png 
Příloha č. 5: Katastralka.png 
Příloha č. 6: Ortofoto.jpg 
Příloha č. 7: Foto.pdf 
Příloha č. 8: ZP_13_2019_pozemek_MU_R.p.R._trzni_cena_Pupik.pdf 
  
usnesením č. 19/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej: 

a) pozemku ve vlastnictví města p. č. 2767/32 o výměře 188 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve 
prospěch manželů J. a V. H., oba trvalý pobyt 7566 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a 
příloh projednávaného bodu, a uzavření kupní smlouvy o koupi nemovité věci č. 188/2021/OSM mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a manželi J. a V. H. jako kupujícími ve znění 
uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. 
b) pozemku ve vlastnictví města p. č. 2767/50 o výměře 45 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch 
M. P., trvalý pobyt 7566 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, 
a uzavření kupní smlouvy o koupi nemovité věci č. 189/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm 
jako prodávajícím a M. P. jako kupujícím ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu. 

Schválené kupní smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (M. Blinková)  

 

16 - Projednání a schválení dohody o zrušení kupní smlouvy č. 144/2021/OSM/1 k prodeji části 
pozemku p. č. 1306/1 v k. ú. Rožnov p. Radh., projednání žádosti o směnu pozemků a informace k 
údržbě veřejné zeleně části pozemku p. č. 1306/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - předkládají: Ing. 
Lenka Pavelková, Mgr. Kristýna Kosová   
Důvodová zpráva:  
Město Rožnov pod Radhoštěm a pan R. M. uzavřeli dne 12.07.2021 na základě usnesení č. 22/17 zastupitelstva 
města Rožnov pod Radhoštěm ze dne 22.06.2021 kupní smlouvu o koupi nemovité věci se zřízením předkupního 
práva a výhrady zpětné koupě č. 144/2021/OSM, jejímž předmětem byl závazek města odevzdat panu M. pozemek 
p. č. 1306/5 o výměře 505 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (viz. příloha č. 3 projednávaného bodu). Pan M. se 
zavázal pozemek od města převzít do svého vlastnictví a zaplatit městu dohodnutou kupní cenu. 
Dne 03.08.2021 pan M. městu oznámil, že kupní cenu nezaplatí a již nemá zájem na koupi pozemku z důvodu 
přehodnocení záměru vybudovat na pozemku zahradní restauraci dle doložené architektonické studie, 
vypracované Ing. arch. Bohdanem Frnkou z 02/2019, a to zejména kvůli omezování služeb v souvislosti s COVID 
19, jehož důsledkem je provoz nerentabilní podnikatelské činnosti. Jako další důvod přehodnocení svého záměru 
uvádí pan Maléř neuváženou akceptaci smluvních podmínek, zejména právo zpětné koupě, předkupní právo, atd., 
kdy pan Maléř očekával, že město Rožnov zohlední jeho vynaložené náklady ve výši cca 5 mil. Kč do údržby 
veřejné zeleně ve vlastnictví města Rožnova v okolí budovy čp. 1425 na ul. 1. máje (Rosava).  
Oznámení o "Odstoupení od kupní smlouvy, návrh na uzavření směnné smlouvy a výzvu k údržbě pozemků ve 
vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm" je uvedené v příloze č. 2 projednávaného bodu. 
1. Odstoupení od kupní smlouvy projednala dne 17.08.2021 koordinační skupina městského úřadu a schválila 
návrh na uzavření dohody o zrušení kupní smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva a výhrady 
zpětné koupě č. 144/2021/OSM/1 včetně náhrady vedlejších výdajů za zpracování znaleckých posudků a 
geometrických plánů v hodnotě 22. 355,- Kč, které město plně financovalo při každé změně žádosti panem M. od 
února 2019. V případě, že pan M. dohodu nepodepíše, uplatní město právo na vyúčtování smluvní pokuty ve výši 
0,01 % z celkové kupní ceny dle kupní smlouvy, tedy z částky 527. 355,- Kč. Ke dni schválení dohody o zrušení 
kupní smlouvy zastupitelstvem města činí výše smluvní pokuty 1. 793,- Kč.  
Rada města na svém 98. zasedání dne 03.09.2021, č. usnesení 1912/98/RM/03/09/2021 projednala oznámení 
pana R. M. a doporučila zastupitelstvu města schválit dohodu o zrušení kupní smlouvy o koupi nemovité věci se 
zřízením předkupního práva a práva zpětné koupě č. 144/2021/OSM/1 uvedenou v příloze č. 1 projednávaného 
bodu. 
Majetkoprávní oddělení odboru správy majetku předkládá zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm k 
projednání dohodu o zrušení kupní smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva a výhrady zpětné 
koupě č. 144/2021/OSM/1 ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu s náhradou vedlejších výdajů a 
vzdání se práva na smluvní pokutu, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu.  



  19/38 

2. Návrh na uzavření směnné smlouvy – pan M. ve svém oznámení navrhuje opětovně projednat, jako pro něj 
jedinou akceptovatelnou možnost, směnu pozemků p. č. 1306/2 ve vlastnictví pana M. a části městského pozemku 
p.č. 1306/1, oba v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, přičemž kupní ceny obou pozemků by byly určeny aktuálním 
tržním oceněním obou pozemků. 
Žádost o směnu projednala již dříve dne 09.03.2021 koordinační skupina městského úřadu, která s návrhem směny 
souhlasila při dodržení podmínek, že směnná smlouva musí obsahovat jak podmínku předkupního práva, tak 
výhradu zpětné koupě. Odbor správy majetku předložil dne 26.03.2021 radě města k projednání vyhlášení záměru 
na směnu části městského pozemku p. č. 1306/1 o výměře cca 480 m2 za pozemek p. č. 1306/2 ve vlastnictví 
pana R. M., bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle katastrálního snímku 
uvedeného v příloze č. 4 projednávaného bodu. O návrhu usnesení rada města Rožnov pod Radhoštěm 
nehlasovala a doporučila osobní jednání pana R. M. s vedením města Rožnov pod Radhoštěm. Po jednáních s 
panem M. podal pan M. dne 19.04.2021 nový návrh na koupi části městského pozemku p. č. 1306/1 o výměře cca 
500 m2 za tržní cenu ve výši 1. 000,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 06-2019, se zachováním výhrady 
zpětné koupě a všech dalších podmínek stanovených v původní kupní smlouvě č. 312/2019/OSM v čl. III body 2. 
a 3. Pozemek p. č. 1306/2, který měl být předmětem směny, zůstal dle požadavku pana M. v jeho vlastnictví. 
Rada města Rožnov pod Radhoštěm na svém 87. zasedání dne 30.04.2021 požadovala uzavření kupní smlouvy 
s panem M. do 30.06.2021, vzhledem k připravovanému záměru "Revitalizace sídelní zeleně v Rožnově pod 
Radhoštěm, 1. máj – etapa 1" tak, aby mohly být dokončeny přípravy pro podzimní realizaci akce revitalizace 
zeleně, z nichž je vyjmuta plocha odpovídající předmětu kupní smlouvy. Z výše uvedených důvodů předkládá 
majetkoprávní oddělení odboru správy majetku zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm k projednání 
usnesení, kterým se ukončí veškerá další jednání ohledně prodeje či směny části dotčeného pozemku a nadále 
bude část pozemku p.č. 1306/1 o výměře 115 m2 panu M. pronajímána dle smlouvy o nájmu č. 196/2011/OSM/NAB 
za účelem umístění a provozu předzahrádky restaurace Rosava, 1. máje 1425, která je uvedena v příloze č. 5 
projednávaného bodu.  
3. Výzva k údržbě pozemků ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm – pan M. ve svém oznámení žádá o 
sdělení, zda se bude město Rožnov pod Radhoštěm řádně starat o veřejnou zeleň a o pozemky ve svém vlastnictví 
v okolí budovy čp. 1425 v Rožnově pod Radhoštěm a vyzývá město Rožnov pod Radhoštěm k této řádné údržbě. 
Po dobu 23 let probíhala údržba v režii pana M. bez přispění města, přičemž pan M. deklaruje náklady na údržbu 
veřejných ploch činil cca 5 mil. Kč, což odpovídá průměrně ročním nákladům ve výši cca 250. 000,- Kč, jak uvádí 
ve svém oznámení. 
Právník města zaujal k deklarované údržbě zeleně a jiných věcí následující stanovisko: "Z pohledu občanského 
zákoníku se dá považovat i za společenskou úsluhu. Pokud takto pan M. pečoval i o pozemky, které neměl 
pronajaté, činil tak svévolně a bez právního důvodu zasahoval do cizího vlastnictví. Jelikož to bylo ku prospěchu 
města, patrně se představitelé města rozhodli tuto společenskou úsluhu ze strany pana M. přijímat. Neznám celou 
historii. Činnost pana M. navíc byla nejvíce k jeho vlastnímu prospěchu, protože v místě podniká a evidentně měl 
na vzhled zeleně vyšší požadavky, než zajištuje běžná údržba sídelní zeleně. Pokud chtěl prostor kolem svého 
podnikání udržovat na způsob zahrady, pak si měl pozemky pronajmout anebo vypůjčit a ve smlouvě s městem 
řešit otázku nákladů za péči o zeleň. Místo toho pozemky užíval bez právního důvodu a bezdůvodně se tím 
obohacoval na úkor města." 
K údržbě zeleně okolo budovy Rosavy se vyjádřil správce zeleně následovně: "V současné době se o zeleň kolem 
Rosavy staráme již my. Byl proveden řez živých plotů, mechanické odplevelení, chem. odplevelení bude 
následovat. Náklady se zdají být vysoké, nicméně by byla škoda, kdyby se současný koncept, který zde nastavil 
pan M. nějakým způsobem narušil a zeleň by se zde začala zanedbávat. Zeleň slouží všem procházejícím. Náklady 
se dají snížit, protože pan M. v letošním roce již neprovedl odplevelení a celá plocha byla pořádně zarostlá. Celkem 
jsme napočítali 1.089 m2 plochy. Pokud by plocha byla zatravněná a počítali bychom 4x seč za rok, seč by vyšla 
na této ploše cca na 10 tisíc kč (za všechny seče)." 
Celkové náklady na údržbu zeleně okolo Rosavy na ploše 1.089 m2 pro rok 2021 činí 119. 880,- Kč (cena za 
m2/rok = 110,08 Kč). 
Předpokládané náklady na údržbu zeleně okolo Rosavy na ploše 1.089 m2 pro rok 2022 činí 53. 080,- Kč (cena za 
m2/rok = 48,74 Kč). 
V případě zatravnění plochy 1.089 m2 by činily náklady na, seč 4x za rok cca 10. 000,- Kč (cena za m2/rok = 9,18 
Kč). 
Z výše uvedeného vyplývá, že náklady na údržbu pozemku okolo Rosavy mohou být 5 - 12x vyšší ve srovnání s 
jinými lokalitami města, které jsou pouze zatravněny. 
V příloze č. 6 projednávaného bodu je uvedeno vyjádření správce zeleně pana P. k údržbě zeleně okolo budovy 
Rosavy včetně stanovení orientačního rozpočtu na roky 2021–2022. Aktuální stav zeleně okolo budovy Rosavy na 
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ul. 1. máje zobrazují fotografické snímky uvedené v příloze č. 7 projednávaného bodu. Přílohu č. 8 projednávaného 
bodu tvoří fotografie městského pozemku pod domem Bečva, kde jsou rovněž vysázeny okrasné jehličnaté stromy, 
a který byl naposledy ošetřován a udržován v roce 2018.  
Přílohy: 
Příloha č. 1: P1_Dohoda_o_zruseni_smlouvy_R._M._final.pdf 
Příloha č. 2: P2_Odstoupeni_od_KS_c._144_2021_OSM_R._M.pdf 
Příloha č. 3: P3_Situacni_snimek_cast_pozemku_p.c._1306_1_RpR_sirsi_vztahy.docx 
Příloha č. 4: P4_Kat.snimek_pozemky_ke_smene_novy_navrh_R._M.docx 
Příloha č. 5: P5_Smlouva_o_najmu_cast_pozemku_u_Rosavy_R._M.pdf 
Příloha č. 6: P6_vyjadreni_spravce_zelene_k_udrzbe_zelene_vc._orientacniho_rozpoctu_Rosava.pdf 
Příloha č. 7: P7_verejna_zelen_ul._1._maje_Rosava_.docx 
Příloha č. 8: P8_fota_zanedbane_pece_o_zelen_u_domu_Becva.docx 
Diskuze:  
Místostarostka Mgr. Kosová navrhuje, z důvodu žádných reakcí ze strany pana Maléře, tuto věc uzavřít. 
2. usnesení – místostarostka Mgr. Kosová PRO 
  
usnesením č. 20/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informaci o oznámení R. M. uvedeném v příloze č. 2 
projednávaného bodu a schvaluje uzavření dohody o zrušení kupní smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením 
předkupního práva a práva zpětné koupě č. 144/2021/OSM/1, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného 
bodu, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a R. M., trvalým bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové 
zprávy a příloh projednávaného bodu. Dohoda o zrušení kupní smlouvy je součástí tohoto usnesení. 
Hlasování: Pro: 17, Proti: 1 (J. Koryčanský), Zdrželo se: 1 (M. Blinková), Nehlasovalo: 1 (J. Pavlica)  

  
usnesením č. 21/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informaci o průběhu jednání ve věci převodu části 
pozemku p. č. 1306/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a 
schvaluje ukončení veškerých jednání o prodeji či směně části pozemku p. č. 1306/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm 
ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch pana R. M., trvalým bytem 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm. 
Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo se: 5 (L. Adámek, M. Blinková, J. Koryčanský, R. Mácha, Z. Němeček), 
Nehlasovalo: 1 (, J. Pavlica)  
 

G) Odbor kanceláře starosty 

17 - Změna názvu T-klubu, kulturní agentury, příspěvkové organizace - předkládají: Mgr. Kristýna 
Kosová, Ing. Martin Beníček   
Důvodová zpráva:  
T-klub, kulturní agentura, příspěvková organizace města (dále T-klub) v souladu se zřizovatelem řeší změnu názvu 
organizace. Vybraný návrh pro nový název: "Téčko, kulturní agentura, příspěvková organizace" podléhá uzavření 
licenční smlouvy k slovní ochranné známce "Téčko". Na radu města byl předložen (20. 8. 2021) k posouzení návrh 
licenční smlouvy s vlastníkem slovní ochranné známky a T-klubem, který byl odsouhlasen pod číslem usnesení: 
1903/97/RM/20/08/2021 (návrh licenční smlouvy je přílohou DZ č.1). 
Předpokládáme tedy zastupitelstvu města informaci o dosažení koncensu ohledně nového názvu T-klubu s 
vlastníkem slovní ochranné známky "Téčko" a žádáme o akceptaci nového názvu příspěvkové organizace vůči 
budoucí změně zřizovací listiny příspěvkové organizace. 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Licencni_sml_CR_Tecko_final.pdf 
Příloha č. 2: vypis_z_registru_OZ_Tecko.pdf 
Diskuze:  
Ing. Střálková se zajímá, v jaké fázi jsou rozpočty, finanční odhad, kolik nás změna značky bude stát? Ing. Beníček 
reaguje, že rozpočet na příští rok není schválen. 
Dále vznáší dotaz MUDr. Němeček, kterého zajímá, jaký je zásadní důvod změny názvu značky? Ing. Beníček 
odpovídá, že hlavním důvodem byla změna ve vedení Téčka, kdy nastoupil nový ředitel. Agentura dostala nové 
dramaturgické vedení, také se přestěhovala do nových prostor. Momentálně změna názvu jsou vnímána pozitivně. 
Místostarostka Mgr. Kosová dodává, že se jednalo o progresivnější změnu názvu a informuje, že RM se změnou 
souhlasila. 
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usnesením č. 22/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informaci o přejmenování příspěvkové organizace T klub 
– kulturní agentura, příspěvková organizace, se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,  
IČO 44740743 (dále jen „příspěvková organizace“) dle důvodové zprávy a předložených příloh a po projednání: 

1. souhlasí se změnou názvu příspěvkové organizace z „T klub – kulturní agentura, příspěvková 
organizace“ na „Téčko, kulturní agentura, příspěvková organizace“ od 1. 1. 2022 
2. ukládá Odboru kanceláře starosty MěÚ Rožnov pod Radhoštěm připravit odpovídající změnu zřizovací 
listiny příspěvkové organizace a předložit ji zastupitelstvu města. 

Hlasování: Pro: 16, Proti: 1 (D. Drápala), Zdrželo se: 2 (M. Blinková, Z. Němeček), Nehlasovalo: 1 (A. Vychodil)  

 

18 - Nová vizuální identita města Rožnov pod Radhoštěm - představení vítězného návrhu - 
předkládají: Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Martin Beníček   
Důvodová zpráva:  
Soutěž na jednotnou vizuální identitu města probíhala na základě usnesení rady města č. 1021/58 od 12/2020 do 
6/2021. Do prvního kola se přihlásilo 104 návrhů, v druhém kole se pracovalo se 7 soutěžními návrhy. Finále 
soutěže proběhlo 9. 6. 2021 osobní prezentací soutěžích za plné účasti poroty. Porota soutěže následně rozhodla 
u udělení 1. místa pro autory doc. MgA. Petra Krejzka a MgA. Kateřinu Šuterovou ze studia ReDesign (příloha č. 
2 a 3 DZ) a 2. místa pro autora MgA. Petra Černohouse, viz. rozhodnutí hodnotící poroty, příloha č. 1 DZ). Porota 
se také rozhodla využít možnosti udělit mimořádnou cenu.  
S informací o výsledku soutěže byla seznámena Rada města Rožnov pod Radhoštěm na svém jednání dne 23. 7. 
2021, která také schválila smlouvu o dílo a smlouvu licenční s autory vítězného návrhu na vznik grafického manuálu 
nové vizuální komunikace pod číslem usnesení 1859/95/RM/23/07/2021. 
Cílem toho podání je představit vítězný návrh soutěže zastupitelům města za účasti autorů návrhu.  
Poznámka: přestavení vítězného návrhu pro občany města, novináře a oborovou obec je ve středu 15. 9. 2021 od 
16:00 ve Ville Rosenaw. 
Přílohy: 
Příloha č. 1: JVS_Roznov_p_R_VYSLEDKY_SOUTEZE_2_kolo_2021_fin.pdf 
Příloha č. 2: JVS_ROZNOV_POSTERY_prezentace_short.pdf 
Příloha č. 3: ROZNOV_DRUHE_KOLO_FIN_REDESIGN_UPR.pdf 
Diskuze:  
K tomuto bodu jsou přizváni hosté doc. MgA. P. Krejzek, MgA. K. Šuterová. 
Dotaz vznáší doc. Drápala, kterého zajímá, kolik stál celý projekt od začátku až do konce, vč. Implementace? Ing. 
Beníček reaguje, že cena je ca 130 tisíc + 380 tisíc cena díla. Doc. Drápala se následně informuje, jak bude 
implementace probíhat a jaký bude časový harmonogram implementace? Ing. Beníček odpovídá, že začátek bude 
v příštím roce a bude trvat zhruba 5 let.  
Doc. Drápala je toho názoru, že se jedná o zpátečnickou volbu, protože prvotní plán byl takový, aby Rožnov nebyl 
vnímám jako folklórní město, město s VMP, ale naopak město moderní. Doc. Krejzek naopak vidí práci s folklórní 
kulturou jako moderní prvek. Informuje, že lokální prvky jsou vnímány dobře i ve světě. 
Starosta Ing. Holiš reaguje, že vizuální identita má vytvářet emoce a u něj jsou to pozitivní emoce. Ví, že názory 
lidí jsou různé a nikdy se neshodnou všichni, ale důležité je toto vysvětlit veřejnosti a nechat to na nich. 
MUDr. Němeček je toho názoru, že by značka měla být unikátní a poukazuje na to, že vypadlo „pod Radhoštěm“, 
kdy spatřuje unikátnost právě „pod Radhoštěm“. Doc. Krejzek vysvětluje, že zde byl použit tradiční historický 
kontext. Oponuje tím, že na Moravě se především zmiňuje Rožnov, ne Rožnov pod Radhoštěm. Ke srovnání 
poukazuje na vizuální identitu u Valašského Meziříčí, kdy bylo zkráceno na Valmez.  
P. Jelínek hodnotí nové logo pozitivně. 
Místostarostka Mgr. Kosová potvrzuje, že sžívání s novým vizuálním stylem bude chtít více času. Po srovnání s 
ostatními styly hodnotí tento jako hravý, lehký. 
Ing. Střálkovou zajímá, jaká bude role autorů v přímé implementaci a jak bude využívám znak města? Odpovídá 
Ing. Beníček, že se momentálně pracuje na grafickém manuálu a v ceně díla je autorské vedení lidí, kteří s 
manuálem budou pracovat. Dále odpovídá na otázku ohledně historického znaku, kdy nebude mazán, ale bude 
použit v součinnosti s vizuální identitou. „R“ bude použito pro kulturní, sportovní akce a oblast cestovního ruchu. 
J. Mikulášková se přiklání k názoru P. Jelínka. Nový vizuální styl hodnotí hravě a moderně a dodává, že vizuální 
styl posuzovali lidé, kteří prošli většinu návrhů a vybrali tento. Místostarostka K. Kosová dodává, že se jednalo o 
hlasy odborníků. 
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Zastupitelé se následně zamýšlí nad vizualizací „Byl jsem v Tesle“, která už nějakou dobu neexistuje. Vysvětlením 
je, že byl zadán úkol do 2. kola, aby bylo zřejmé, že se vizuální styl dokáže vyrovnat také s jiným zadáním. 
Doc. Kopecký hodnotí vizuální styl pozitivně. Líbí se mu, že je moderní a dynamický. 
Na závěr informuje místostarostka Mgr. Kosová o představení vizuálního stylu pro veřejnost 15. 9. ve Ville 
Rosenaw. 
  
usnesením č. 23/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a bere na vědomí informace k vítěznému návrhu veřejné 
soutěže na jednotný vizuální styl města dle důvodové zprávy a předložených příloh. 
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 2 (M. Blinková, D. Drápala), Nehlasovalo: 2 (R. Mácha, J. Pavlica)  

 

19 - Jednací řád zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm - předkládá: Bc. Pavlína Štefániková 
Plesníková   
Důvodová zpráva:  
Předmětem tohoto podání je schválení nového Jednacího řádu zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm, který 
je předkládám v příloze č. 1 tohoto podání. 
Současný jednací řád je z roku 2012 a od této doby nebyl aktualizován. Návrh nového jednacího řádu reaguje 
zejména: 

• na organizační změny MěÚ, které od roku 2012 proběhly 
• na pořízení nového SW, který se používá pro přípravu a konání zastupitelstva a prostřednictvím kterého 

se předávají zastupitelům informace o plnění úkolů a vyřizování podnětů 
• na současnou epidemickou situaci v ČR, která si vyžádala konání zastupitelstva distančním způsobem. 

Navrhované znění vychází ze současného jednacího řádu a dále ze vzorového jednacího řádu pro zastupitelstva 
vydaného v rámci metodické pomoci obcím Ministerstvem vnitra (Metodické doporučení k činnosti územních 
samosprávných celků č. 1.1 ke dni 1. 9. 2020).  
Pracovní verze jednacího řádu byla zastupitelům předložena k připomínkám již na zasedání zastupitelstva dne 20. 
4. 2021. Ve srovnání s touto verzí obsahuje návrh jednacího řádu nově:  
úpravu distančního způsobu zasedání zastupitelstva (pozn. novela zákona o obcích, sněmovní tisk č. 1113/0, o 
které jsem informovala v podání 20. 4. 2021, nebyla doposud PS projednána) 

• zapracované připomínky ze strany pracovníků městského úřadu. 
Přílohy: 
Příloha č. 1: JR_ZM_finalni_pro_ZM_14.9.2021.pdf 
 
Diskuze:  
Bc. Blinkovou zajímá, od kdy bude MěÚ připraven na hybridní formu? Místostarostka Mgr. Kosová informuje, že 
momentálně je problém s přeslechy. Možnost implementace vidí, jakmile bude hotova rekonstrukce obřadní 
místnosti. M. Cáb dále dodává, že IT není technicky uzpůsobena na hybridní formu, zde souhlasí s místostarostkou, 
že hybridní forma bude možná po rekonstrukci OM. 
Mgr. Drápal se zamýšlí nad tím, že pokud přecházíme na el. formu, tak v jednacím řádu zůstává podpis prezenční 
listiny, což je z jeho pohledu zbytečné. 
A. Vychodil poukazuje na možnost zasedání zastupitelstva ve společenském domě. Na tento podnět reaguje 
místostarostka Mgr. Kosová, která potvrzuje, že prosincové zasedání zastupitelstva proběhne ve společenském 
domě. V příštím roce bude probíhat stěhování knihovny do společenského domu. Jednodušší pro IT bude realizace 
zasedání v obřadní místnosti. 
  
usnesením č. 24/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a s účinností od 1. 10. 2021 vydává Jednací řád 
Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1. Schválený jednací řád 
je součástí tohoto usnesení.  
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

20 - Rezignace Ing. Radima Holiše na funkci starosty města Rožnov pod Radhoštěm - předkládá: 
Ing. Radim Holiš   
Důvodová zpráva:  
Předmětem tohoto bodu zasedání zastupitelstva města je ohlášení rezignace Ing. Radima Holiše na funkci starosty 
města Rožnov pod Radhoštěm ke dni 14. 9. 2021. S účinností od 15. 9. 2021 Ing. Radim Holiš již funkci starosty 
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města Rožnov pod Radhoštěm vykonávat nebude. Novým starostou města Rožnov pod Radhoštěm navrhuje zvolit 
zastupitele města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Jiřího Pavlicu. Pan Ing. Jiří Pavlica se svou nominací na starostu 
města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí.  
Diskuze:  
Starosta Ing. Holiš komentuje sled událostí od nástupu na pozici hejtmana ve Zlínském kraji. Navrhuje na pozici 
starosty města kolegu Ing. Jiřího Pavlicu. Děkuje za spolupráci místostarostům, za jejich společnou práci, dále 
děkuje také zastupitelům. Shrnuje dosavadní práci ve Městě Rožnov p. R. a zároveň vypichuje úspěchy, které byly 
doposud realizovány. Podporuje projekty, které jsou ve fázi rozpracování a nabízí pomocnou ruku z pozice 
hejtmana a potvrzuje, že z této pozice udělá pro Rožnov maximum.  
 
usnesením č. 25/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí rezignaci zastupitele města Ing. Radima Holiše na 
funkci starosty města Rožnov pod Radhoštěm ke dni 14. 9. 2021. 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 2 (D. Drápala, J. Koryčanský), Nehlasovalo: 0  

 

21 - Změny ve vedení města Rožnov pod Radhoštěm a volba nového starosty - předkládají: Mgr. 
Kristýna Kosová, Bc. Pavlína Štefániková Plesníková   
Důvodová zpráva:  
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm dne 30. 10. 2018 rozhodlo zastupitelstvo 
města, že v čele města bude stát starosta, který bude svou funkci vykonávat jako funkci uvolněného starosty. Dále 
bude mít město dva místostarosty, přičemž první místostarosta bude svou funkci vykonávat jako funkci uvolněného 
místostarosty, druhý místostarosta jako funkci neuvolněného místostarosty. Rada města bude mít 7 členů. 
• Starostou byl zvolen Ing. Radim Holiš.  
• Místostarostou, který bude vykonávat funkci prvního místostarosty, Ing. Jan Kučera MSc. 
• Místostarostou, který bude vykonávat funkci druhého místostarosty, Mgr. Kristýna Kosová. 
• Dalšími členy rady byli zvoleni Ing. Lenka Střálková, Ing. Jiří Pavlica, Mgr. Martin Drápal, doc. Mgr. Petr Kopecký 
Ph.D.  
výpis z usnesení ZM z 30. 10. 2018 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 
2/I. stanoví 7 členů Rady města Rožnov pod Radhoštěm. 
3/I. stanoví 2 místostarosty města. Zastupitelstvo města určuje funkci starosty města a funkci prvního místostarosty 
města jako funkce, pro které budou zvolení členové zastupitelstva města uvolněni. Druhý místostarosta města bude 
svou funkci vykonávat jako neuvolněný člen zastupitelstva. 
4/I. volí starostou města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Radima Holiše, trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm. 
5/I. volí prvním místostarostou města Rožnov pod Radhoštěm, který bude vykonávat funkci místostarosty jako 
uvolněný člen zastupitelstva města, Ing. Jana Kučeru, MSc., trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. 
6/I. volí druhým místostarostou města Rožnov pod Radhoštěm, který bude vykonávat funkci místostarosty jako 
neuvolněný člen zastupitelstva města, Mgr. Kristýnu Kosovou, trvalým pobytem, 756 61Rožnov pod Radhoštěm. 
7/I. určuje, že starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci, zastupuje 
místostarosta Ing. Jan Kučera, MSc. Nebude-li přítomen ani tento místostarosta, pak starostu bude zastupovat 
místostarostka Mgr. Kristýna Kosová. 
Na zasedání zastupitelstva města dne 8. 12.2020 byla s účinností od 1. 1. 2021 určena funkce druhého 
místostarosty nově jako funkce uvolněná.  
výpis z usnesení ZM z 8. 12. 2020 
usnesení č. 15/14/ZM/08/12/2020 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje, že funkce druhého místostarosty města Rožnov pod 
Radhoštěm bude s účinností od 1. 1. 2021 vykonávána jako funkce, pro kterou budou členové zastupitelstva města 
uvolněni. 
Na zasedání zastupitelstva města dne 23. 2. 2021 byly s účinností od 1. 3. 2021 provedeny tyto změny: 

• Funkce starosty byla určena jako funkce, pro kterou nebude člen zastupitelstva uvolněn. 
• Byla stanovena funkce třetího místostarosty, a to jako funkce neuvolněná. 
• Místostarostou, který bude vykonávat funkci třetího místostarosty, byl zvolen RNDr. Jiří Melcher. 

výpis z usnesení ZM z 23. 2. 2021 
usnesení č. 17/15/ZM/23/02/2021 
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Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informace o změnách ve vedení města Rožnov pod 
Radhoštěm uvedených v důvodové zprávě a po projednání s účinností od 1. 3. 2021: 

1. mění své usnesení č. 3/I ze dne 30. 10. 2018 tak, že určuje funkci starosty města Rožnov pod 
Radhoštěm jako funkci, kterou bude starosta města vykonávat jako neuvolněný člen zastupitelstva města 
2. nestanoví výši měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného starosty. Výše měsíční odměny 
neuvolněného starosty se bude řídit platnou právní úpravou. 
3. stanoví funkci třetího místostarosty města Rožnov pod Radhoštěm, kterou bude zvolený člen 
zastupitelstva města vykonávat jako neuvolněný člen zastupitelstva 
4. stanoví měsíční odměnu za výkon funkce třetího místostarosty města Rožnov pod Radhoštěm ve výši 
34 516 Kč 
5. doplňuje své usnesení č. 7/I ze dne 30. 10. 2018, kterým určilo pořadí místostarostů při zastupování 
starosty, o poslední větu, která zní: „Nebude-li přítomen ani druhý místostarosta, zastupuje starostu třetí 
místostarosta.“ 

usnesení č. 18/15/ZM/23/02/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 

1. volí s účinností od 1. 3. 2021 třetím místostarostou města Rožnov pod Radhoštěm, který bude 
vykonávat funkci místostarosty jako neuvolněný člen zastupitelstva města, pana RNDr. Jiřího Melchera, 
trvalým pobytem 756 61Rožnov pod Radhoštěm 
2. bere na vědomí odstoupení zastupitele Ing. Jiřího Pavlici z funkce člena Rady města Rožnov pod 
Radhoštěm ke dni 28. 2. 2021 
3. bere na vědomí informaci, že s účinností od 1. 3. 2021 se členem Rady města Rožnov pod Radhoštěm 
stává ze zákona třetí místostarosta. 

Na zasedání zastupitelstva města dne 22. 6. 2021 a současně písemně k rukám starosty města Ing. Radima Holiše 
oznámil zastupitel Ing. Jan Kučera, MSc. svou rezignaci na funkci místostarosty města Rožnov pod Radhoštěm a 
zastupitel Mgr. Martin Drápal svou rezignaci na funkci člena Rady města Rožnov pod Radhoštěm, a to oba ke dni 
14. 9. 2021. S účinností od 15. 9. 2021 tak oba zastupitelé již nebudou vykonávat své funkce místostarosty a 
radního.  
výpis z usnesení ZM z 22. 6. 2021 
usnesení č. 5/17/ZM/22/06/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí odstoupení zastupitele Ing. Jana Kučery, MSc. z 
funkce místostarosty města Rožnov pod Radhoštěm ke dni 14. 9. 2021 a odstoupení zastupitele Mgr. Martina 
Drápala z funkce člena Rady města Rožnov pod Radhoštěm ke dni 14.9.2021. 
Na zasedání zastupitelstva města dne 14. 9. 2021 oznámí svou rezignaci k tomuto dni starosta města, Ing. Radim 
Holiš (viz předchozí bod návrhu programu ZM). 
S ohledem na výše uvedené rezignace a v návaznosti na politická jednání předkládá místostarostka města Mgr. 
Kristýna Kosová s účinností od 15. 9. 2021 tento návrh na nové uspořádání vedení města: 
1. Určení uvolněných funkcí, počet místostarostů a radních (viz návrh usnesení č. 1): 

• funkce starosty města bude opět vykonávána jako funkce uvolněného starosty 
• počet místostarostů bude snížen ze tří na dva s tím, že funkci prvního místostarosty, který bude svou 

funkci vykonávat jako místostarosta uvolněný, bude vykonávat dosavadní místostarostka Mgr. Kristýna 
Kosová, která nyní zastává funkci druhého (uvolněného) místostarosty. Funkci druhého místostarosty, 
který bude svou funkci vykonávat jako místostarosta neuvolněný, bude vykonávat dosavadní 
místostarosta RNDr. Jiří Melcher, který nyní zastává funkci třetího (neuvolněného) místostarosty. Výše 
jeho odměny zůstane nezměněna. 

• počet členů Rady města Rožnov pod Radhoštěm bude snížen ze 7 na 5. Rada města tak bude zasedat 
ve složení: starosta (J. Pavlica), 2 místostarostové (K. Kosová, J. Melcher) a 2 dosavadní členové Ing. 
Lenka Střálková a doc. Mgr. Petr Kopecký Ph.D. Pan J. Pavlica, K. Kosová a J. Melcher jsou členy rady 
města přímo ze zákona z titulu výkonu svých funkcí starosty a místostarosty. L. Střálková a P. Kopecký 
byli členy rady města zvoleni na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 30. 10. 2018. M. Drápal 
na funkci radního rezignoval na minulém zasedání zastupitelstva ke dni 14.9.2021, s účinností od 15. 
9.2021 tedy již radním není. S účinností od téhož dala přestali být členy rady ze zákona z důvodu 
rezignace na funkci starosty města R. Holiš a z důvodu rezignace na funkci místostarosty města J. Kučera.  

2. Volba nového starosty (viz návrh usnesení č. 2): 
Do funkce starosty města je navržen člen zastupitelstva města Ing. Jiří Pavlica, trvalým pobytem 756 61 Rožnov 
pod Radhoštěm. 
3. Rozdělení gescí (viz návrh usnesení č. 3) 
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• Rozdělení gescí mezi nového starostu a místostarosty navrhujeme takto:  
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 sportu a školské příspěvkové organizace  

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 

Místostarostové města tak budou oprávnění a současně povinni zajišťovat v souladu s § 104 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).  
Diskuze:  
Na začátku projednávaného bodu navrhuje starosta Ing. Holiš na pozici starosty Jiřího Pavlicu. 
Ing. Pavlica děkuje za důvěru a podporu z řad známých a rodiny. Přeje si, aby město zdárně dovedli do 
následujících voleb a ukončili rozpracované projekty. 
Bc. Blinková vznáší dotaz na Ing. Pavlicu, zda zůstane zaměstnancem ve svém stávajícím zaměstnání, pokud ano, 
jak to bude s rozložením pracovního nasazení v rámci starosty a zaměstnance? Ing. Pavlica odpovídá, že tento 
mandát není na 4 roky. Jeho zaměstnavatel mu vyjde vstříc a od nového roku dojde ke snížení úvazku. Je toho 
názoru, že plnohodnotným starostou nemusí být tak, že bude 100 % trávit na úřadě, ale důležitá je zde 
zodpovědnost. Bc. Blinková reaguje, že dle ní je jedno, jak dlouho mandát trvá. Město Rožnov si zaslouží mít 
plnohodnotného starostu. Ing. Pavlica si je plně vědom, co ho čeká. Obává se nepříjemné politické kultury. 
Mgr. Drápal řeší počet členů v radě města. Je toho názoru, že počet členů by měl zůstat 7. Vidí zde problém v tom, 
že si starosta s místostarosty můžou odhlasovat cokoliv sami. Podá PROTINÁVRH.  
Místostarostka Mgr. Kosová poukazuje na začátek jejich začátků, kdy museli také dokončit své závazky a kvituje, 
že Ing. Pavlica upřímně sdělil, jak to bude. V otázce zastupování tajemníka nabídli pomoc lidé z úřadu. 
Místostarosta Ing. Kučera opětovně gratuluje k úspěchu Ing. Holišovi ve volbách do kraje. Avšak poukazuje na 
nelehký nástup Ing. Pavlici do funkce starosty. Zejména poukazuje na to, že se bude jednat znovu o člověka, který 
při funkci pracuje. Dále ztíženou situaci na úřadě – odchod tajemníka, začátečníci ve vedoucích funkcích, aj. Vznáší 
dotaz, zda se jedná o přechodné období, kdy dotáhne ve stávající práci, co potřebuje nebo bude vykonávat 
zaměstnání ve funkci starosty? Dále vznáší dotaz na OKS, zda je legislativně v pořádku, že uvolněný zastupitel 
bude vykonávat funkci starosty, pokud není uvolněný ze zaměstnání? Ing. Pavlica reaguje, že se práce nevzdá 
úplně, ale od ledna dojde ke snížení úvazku. Na to navazuje místostarosta Ing. Kučera a zajímá se o jaký typ 
úvazku půjde od ledna? Bohužel Ing. Pavlica nedokáže v tuto chvíli přesně říci. Druhý dotaz zodpovídá Mgr. 
Janíková, že zákon nezakazuje souběh vykonávání funkce starosty souběžně se zaměstnáním. 
P. Jelínek děkuji starostovi Ing. Holišovi za vedení Města Rožnov p. R., podotýká, že si váží všech lidí, kteří byli ve 
vedení města, ale zároveň si nedokáže představit vykonávat funkci s vedlejším zaměstnáním. 
Dále se vyjadřuje doc. Drápala, který souhlasí s místostarostou Ing. Kučerou a Mgr. Drápalem, obává se 
následujícího roku a vidí problém v částečném uvolnění Ing. Pavlici. Zde souhlasí i A. Vychodil, který nerozumí 
tomu, že nikdo nechce vykonávat funkci starosty naplno. Věc komplikuje také fakt, že město nemá tajemníka, 
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vznáší dotaz, proč nemůže nikdo z ANO vykonávat funkci starosty na plný úvazek? Starosta Ing. Holiš reaguje, že 
se jedná jen o přechodné období. Zmiňuje také to, že místostarostové byli na nějakou dobu neuvolněni a zvládli 
to. Nyní potřebujeme starostu, který povede město s jasným cílem a dotáhne rozpracované věci. 
Doc. Kopecký nejprve děkuje starostovi Ing. Holišovi za jeho nasazení ve funkci starosty, ale také místostarostovi 
Ing. Kučerovi a radnímu Mgr. Drápalovi. Informuje však o tom, že Zdravý Rožnov chtěl působící koalici udržet, 
bohužel se to nepodařilo. Následně se odkazuje na předešlé zasedání zastupitelstva města, kdy z reakce od doc. 
Drápaly bylo zřejmé, že na vedení města se nechce podílet. 
Místostarostka Mgr. Kosová informuje, že na zastupitelstvu předkládají návrh zúžené koalice, chtějí dotáhnout 
zmíněné projekty. Kolegové z řad úředníků nabídli pomoc ve věci zastupování tajemníka, za což děkuje. 
Starosta Ing. Holiš informuje, že pověření vedením útvaru tajemníka jsou Ing. Hrnčárek a Bc. Štefániková. Z řad 
zastupitelů nedostal žádný podnět o špatném fungování úřadu. Neztotožňuje se s tím, že v zastupování funkce 
tajemníka by mohl být problém. 
Mgr. Kokinopulos poukazuje na reakce občanů, kteří po krajských volbách nesympatizovali s vykonáváním funkce 
hejtmana a starosty zároveň, proto tento návrh nepodpoří. Starosta Ing. Holiš nabádá, aby zvolení, do pozice 
hejtmana, nebylo prezentováno jako trest. Je toho názoru, že tato pozice značí pro Rožnov určitou výhodu. Mgr. 
Kokinopulos reaguje, že pokud si občané přečtou v novinách, že starosta složí funkci a následně se nic neděje. 
Dle něj to byla velká chyba. Občané by měli dostat odpověď, za jakého důvodu nebylo dodrženo. Až nyní, rok po 
krajských volbách, situace dostává řešení, je toho názoru, že je to pozdě. Starosta Ing. Holiš konstatuje, že je nutné 
doložit, kdy ten článek vyšel a jaká byla situace, aby mohl reagovat. Situace se měnila. 
Místostarosta Ing. Kučera je toho názoru, že Ing. Pavlica politicky netuší do čeho jde. Zaznělo, že lepší varianta 
nebyla, kdy kolegové spolupráci s námi prakticky vyloučili, však myslí si, že je to vždy o hledání a snaze. Poukazuje 
na podmínky, které byly kladeny na úředníky, vedoucí příspěvkových organizací, pokud byl uchazeč s vedlejší 
pracovní pozicí, byl jasný požadavek na ukončení vedlejšího pracovního poměru, aby se mohl plně věnovat 
ředitelování PO. Má pocit, že se rozdělujeme do dvou skupin, kolegové, na které máme přísné požadavky a druhá 
skupina politici, na které takové požadavky nemáme. Působí to na něj, že jdeme špatným příkladem. Cituje dopis 
od paní Rousové. Nakonec shrnuje své působení na městě a spolupráci s nynějším vedením. 
J. Koryčanský komentuje, že opozice není z nynější situace nadšena. Reaguje na slova starosty ve věci dluhu, kdy 
byl přebrán dluh 100 mil Kč a byl ponížen na 40 mil Kč, ale zde připomíná rozdělané projekty, které budou vyšší 
než dluh, který v roce 2014 přebírali. Dále navrhuje plný počet radních. Starosta Ing. Holiš nesouhlasí s tvrzením, 
že dluh půjde přímo za starostou. Projekty schvalují radní a zastupitelé. Také se zamýšlí nad otázkou plnohodnotné 
rady, což pokud se dnes odhlasuje, tak plnohodnotnou radou bude 5 členů. Podotýká, že jeho zájmem není 
výstavba předraženého kulturního centra. 
Ing. Střálková reaguje na některé podněty z diskuze, zejména to, že má Ing. Pavlica její plnou podporu. Osobně si 
myslí, že je výborný kandidát, který má dobré vedoucí schopnosti, je čestný, férový. Opakuje také fakt, kdy se 
opozice nechtěla podílet na vedení města. Připomíná, že zastupitelé přišli pracovat zejména na rozvoji města. 
Do diskuze se připojuje MUDr. Němeček, který poukazuje na komunikační chybu, a to že vyjádření Ing. Pavlici 
nebylo zcela upřímné. Dále nesouhlasí s novým počtem radních a doporučuje zvážení tohoto počtu. 
Mgr. Kokinopulos cituje článek z novin, kdy Ing. Holiš potvrzoval, že řádů měsíců opustí funkci starosty Města 
Rožnov p. R. Domnívá se, že by šlo směrem, jak bylo prezentováno, nemuselo by dojít k rozpadu koalice. Starosta 
Ing. Holiš reaguje, že situace nebyla ze strany zastupitelů příjemná. Nikdo neměl potřebu zeptat se, jak to je, proč 
se to hned nepodařilo vyjednat. Přiznává, že nechtěl odcházet od rozdělané práce. 
Mgr. Drápal podotýká, že rada má být o tom, že se vyjádří různé názory. Chápe, že kolegové nedokážou 
momentálně naplnit počet 7 radních. Na zamyšlení připomíná únorovou deklaraci, kdy probíhaly změny ve vedení 
města, kde jedním z bodů bylo, že: „Zároveň odmítáme polovičatá řešení, navržená stávající vládnoucí koalicí 
našeho města a žádáme zachování plně funkčního vedení Rožnova p. R.“ 
Ing. Pavlica děkuje za vyjádření jak pozitivní, tak kritická a přeje si, aby kritika byla vždy otevřená a napřímo. 
Následně děkuje současnému vedení. Zároveň se omlouvá KDU-ČSL za chybu ve vyjádření. 
Místostarostka Mgr. Kosová reaguje na počty radních a poukazuje na to, že rada se skládá z koalice, přičemž 
koalice nebyla rozšířena. Nedokáže tedy určit, jak navýšit počet radních. Když byli osloveni ke spolupráci někteří 
lidé, tak nebyl zájem spolupracovat. 
Ing. Mácha je toho názoru, že momentální situaci zavinila koalice. Poukazuje na to, že krok od Nezávislých 
Rožnováku byl útěk od spoluzodpovědnosti. Přiklání se k volbě Ing. Pavlicy a volbu podpoří. Podotýká, že to není 
automaticky podpora všech názorů. Také se nepřiklání k ponížení radních na 5 členů a zároveň přerozdělení gescí 
a posílení funkce paní místostarostky. Reakce místostarostky Mgr. Kosové je taková, že OKS má v gesci od 
podzimu a územní plán již od roku 2014. Starosta Ing. Holiš dodává, že OKS je psána pod místostarostkou Mgr. 
Kosovou, která je zodpovědná za kulturu a cestovní ruch, ale vždy to bude komunikováno se starostou. 
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RNDr. místostarosta Melcher souhlasí s oslabením radnice odchodem tajemníka, ale je toho názoru, že se tato 
situace společnými silami dá zvládnout. 
L. Adámek informuje o nabídce vstupu do koalice, kterou nepřijali. Dále sledovali vývoj v Rožnově, ale bohužel se 
nepodařilo poskládat jinou koalici, na kterou by mohli reagovat, případně ji schválit. Nakonec přišel návrh na volbu 
nezávislého starosty, kterého podpoří. Dodává, že to neznamená podporu v dalších bodech, se kterými koalice 
přijde. O důležitých bodech budou hlasovat. Jeho soukromý názor je, že Rožnov si zaslouží stabilitu, stabilní 
vedení. Nového nezávislého starostu podpoří. 
Místostarosta Ing. Kučera nesouhlasí s výrokem Ing. Máchy, že Nezávislí Rožnováci přispěli ke vzniku dvojkoalice. 
Je to preferovaná varianta kolegů. 
Doc. Drápala reaguje na vyjádření RNDr. Melchera, kdy realizace některých projektů, která mají projektovou 
dokumentaci a pouze část z nich bude realizována a ty ostatní budou odloženy. Starosta Ing. Holiš dodává, že 
realizace některých projektů je v řešení, dle priorit. 
Mgr. Drápal požaduje vysvětlení pana Adámka a R. Máchy, co se změnilo v postoji/názoru, že starosta má být na 
plný úvazek? L. Adámek odpovídá, že se nic nezměnilo, ale upřesňuje, že podepsali to, že hejtman kumuloval 2 
funkce. Ing. Mácha informuje, že se jedná o velký rozdíl, kdy v pozici hejtmana a starosty se jedná o dvě velké 
politické funkce, ale Ing. Pavlica nepracuje v politické sféře, ale komerční. Následně reaguje starosta Ing. Holiš, že 
je normální, když se kumulují 2 funkce, např. hejtmanka a místostarostka. 
A. Vychodil vznáší dotaz, zda je Ing. Pavlica člen ANO? Starosta odpovídá, že členem ANO není, strana ANO ho 
navrhla.  
Mgr. Drápal se vrací k memorandu a poukazuje na fakt, že memorandum bylo podepsáno celé, ne jen jeden bod. 
L. Adámek reaguje, že dle kontextu mu vychází, že se týkalo především funkce hejtmana a starosty. Dle jeho 
názoru, se toto memorandum netýkalo budoucího starosty. 
Na závěr reaguje Bc. Blinková, která hodnotí Ing. Pavlicu jako čestného člověka, schopného managera, 
empatického a lidského člověka. Zároveň ji mrzí, že se neomluvil také členům ODS za mylné informace. Dále 
reaguje na obavy Ing. Pavlici z politické kultury a je toho názoru, že Rožnov je velice vstřícné zastupitelské město. 
Opozice se snaží o konstruktivní řešení. Ing. Pavlica se omlouvá, pokud to ve vyjádření nezaznělo. 
-----přestávka----- 
Protinávrh – zachování 7členné rady – nepřijato 
Usnesení hlasování o MST + 5členná rada – nepřijato 
Mgr. Janíková informuje, že jednací řád umožňuje dohodovací řízení. Každá strana určí svého zástupce a bude se 
dohodovat o následných krocích. 
-----přestávka----- 
Hlasování o dohodovacím řízení – přijato 
----probíhá dohodovací řízení----- 
Probíhá hlasování o dohodnutých usneseních.  
 
usnesením č. ../18/ZM/14/09/2021 
Protinávrh: Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informace o změnách ve vedení města 
Rožnov pod Radhoštěm uvedených v důvodové zprávě a po projednání zrušuje k dnešnímu dni své usnesení č. 
3/I a 7/I ze dne 30. 10. 2018, usnesení č. 15/14/ZM/08/12/2020 a usnesení č. 17/15/ZM/23/02/2021 a s účinností 
od 15. 9. 2021 1. určuje funkci starosty města Rožnov pod Radhoštěm jako funkci, pro kterou bude zvolený člen 
zastupitelstva města uvolněn, 2. stanovuje 2 místostarosty města a určuje funkci prvního místostarosty jako funkci 
uvolněnou, funkce druhého místostarosty bude vykonávána jako funkce neuvolněná, 3. určuje, že starostu v době 
jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci, zastupuje první místostarosta. Nebude-li přítomen 
ani první místostarosta, zastupuje starostu druhý místostarosta, 4. souhlasí, aby funkci prvního místostarosty 
vykonávala místostarostka města Mgr. Kristýna Kosová, která doposud zastávala pozici druhého místostarosty, 5. 
souhlasí, aby funkci druhého místostarosty vykonával místostarosta města RNDr. Jiří Melcher, který doposud 
zastával pozici třetího místostarosty, přičemž výše odměny druhého neuvolněného starosty činí 34 516 Kč 
měsíčně, 
Hlasování: Pro: 7, Proti: 10 (M. Blinková, R. Holiš, P. Kopecký, K. Kosová, J. Martínek, J. Melcher, J. Pavlica, J. Sapík, 
L. Střálková, A. Vychodil), Zdrželo se: 3 (L. Adámek, R. Mácha, J. Mikulášková), Nehlasovalo: 0 (J. Malcová)  
U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou  

  
usnesením č. ../18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informace o změnách ve vedení města Rožnov pod 
Radhoštěm uvedených v důvodové zprávě a po projednání zrušuje k dnešnímu dni své usnesení č. 2/I, 3/I a 7/I ze 
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dne 30. 10. 2018, usnesení č. 15/14/ZM/08/12/2020 a usnesení č. 17/15/ZM/23/02/2021 a s účinností od 15. 9. 
2021 

1.určuje funkci starosty města Rožnov pod Radhoštěm jako funkci, pro kterou bude zvolený člen 
zastupitelstva města uvolněn, 
2.stanovuje 2 místostarosty města a určuje funkci prvního místostarosty jako funkci uvolněnou, funkce 
druhého místostarosty bude vykonávána jako funkce neuvolněná, 
3.určuje, že starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci, zastupuje 
první místostarosta. Nebude-li přítomen ani první místostarosta, zastupuje starostu druhý místostarosta, 
4.souhlasí, aby funkci prvního místostarosty vykonávala místostarostka města Mgr. Kristýna Kosová, která 
doposud zastávala pozici druhého místostarosty, 
5.souhlasí, aby funkci druhého místostarosty vykonával místostarosta města RNDr. Jiří Melcher, který 
doposud zastával pozici třetího místostarosty, přičemž výše odměny druhého neuvolněného starosty činí 
34 516 Kč měsíčně, 
6.stanoví 5 členů Rady města Rožnov pod Radhoštěm. 

Hlasování: Pro: 10, Proti: 8 (M. Blinková, M. Drápal, D. Drápala, M. Kokinopulos, J. Koryčanský, J. Kučera, Z. Němeček, 
A. Vychodil), Zdrželo se: 2 (P. Jelínek, R. Mácha), Nehlasovalo: 0  
U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou  

  
usnesením č. 26/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje dohodovací řízení k návrhu usnesení č.1 bodu číslo 21. 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 (J. Malcová)  

  
usnesením č. 27/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení zasedání zastupitestva do 23:00 hodin. 
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 5 (M. Blinková, M. Drápal, D. Drápala, P. Jelínek, K. Kosová), Nehlasovalo: 0 
(J. Malcová)  

  
usnesením č. 28/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informace o změnách ve vedení města Rožnov pod 
Radhoštěm uvedených v důvodové zprávě a po projednání zrušuje k dnešnímu dni své usnesení č. 3/I a 7/I ze dne 
30. 10. 2018, usnesení č. 15/14/ZM/08/12/2020 a usnesení č. 17/15/ZM/23/02/2021 a s účinností od 15. 9. 2021 
1. určuje funkci starosty města Rožnov pod Radhoštěm jako funkci, pro kterou bude zvolený člen zastupitelstva 
města uvolněn, 2. stanovuje 2 místostarosty města a určuje funkci prvního místostarosty jako funkci uvolněnou, 
funkce druhého místostarosty bude vykonávána jako funkce neuvolněná, 3. určuje, že starostu v době jeho 
nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci, zastupuje první místostarosta. Nebude-li přítomen ani 
první místostarosta, zastupuje starostu druhý místostarosta, 4. souhlasí, aby funkci prvního místostarosty 
vykonávala místostarostka města Mgr. Kristýna Kosová, která doposud zastávala pozici druhého místostarosty, 5. 
souhlasí, aby funkci druhého místostarosty vykonával místostarosta města RNDr. Jiří Melcher, který doposud 
zastával pozici třetího místostarosty, přičemž výše odměny druhého neuvolněného místostarosty činí 34 516 Kč 
měsíčně, 
Hlasování: Pro: 12, Proti: 1 (M. Blinková), Zdrželo se: 7 (M. Drápal, D. Drápala, M. Kokinopulos, J. Koryčanský, J. 
Kučera, Z. Němeček, A. Vychodil), Nehlasovalo: 0 (J. Malcová)  

  
usnesením č. 29/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města potvrzuje, že počet členů rady města Rožnov p. R. zůstává 7 
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 3 (L. Adámek, K. Kosová, A. Vychodil), Nehlasovalo: 0 (J. Malcová)  

  
usnesením č. 30/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí s účinností od 15. 9. 2021 starostou města Rožnov pod 
Radhoštěm Ing. Jiřího Pavlicu, , trvalým pobytem 756 61Rožnov pod Radhoštěm. 
Hlasování: Pro: 11, Proti: 1 (M. Blinková), Zdrželo se: 8 (M. Drápal, D. Drápala, P. Jelínek, M. Kokinopulos, J. 
Koryčanský, J. Kučera, Z. Němeček, A. Vychodil), Nehlasovalo: 0  

  
usnesením č. 31/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm zrušuje své usnesení č. 19/15/ZM/23/02/2021 a ukládá starostovi 
města připravit na návrh rozdělení gescí k projednání na příští zastupitelstvo města. 
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Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo se: 6 (M. Blinková, M. Drápal, D. Drápala, P. Jelínek, M. Kokinopulos, A. Vychodil), 
Nehlasovalo: 0 (J. Malcová)  

  
usnesením č. ../18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm zrušuje své usnesení č. 19/15/ZM/23/02/2021 a s účinností od 15. 
9. 2021 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 sportu a školské příspěvkové organizace  

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

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 

22 - Změny ve složení Finančního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm - 
předkládají: Mgr. Kristýna Kosová, Bc. Pavlína Štefániková Plesníková   
Důvodová zpráva:  
Usnesením Zastupitelstva města č. 19/I ze dne 30.10.2018 byl zřízen finanční výbor a předsedou finančního výboru 
byl zvolen Ing. Jiří Pavlica, zastupitel města za volební stranu ANO 2011.  
Protože Ing. Jiří Pavlica byl s účinností od 15.9.2021 navržen do funkce starosty města, je v případě jeho zvolení 
nutné zvolit nového předsedu finančního výboru. Dle § 119 odst. 1 zákona č. 128/2000 nemůže být členem 
finančního a kontrolního výboru starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující 
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu. Zvolením do funkce starosty města tak Ing. Pavlica pozbude 
předpoklad pro výkon funkce předsedy finančního výboru.  
Dle § 117 odst. 4 zákona o obcích je předsedou výboru vždy člen zastupitelstva obce.  
Vzhledem ke skutečnosti, že při posledním zasedání nebyl finanční výbor usnášeníschopný, navrhuje se současně 
navýšit počet členů ze současných 9 na 11. 
Novým předsedou finančního výboru je navrhován Ing. Radúz Mácha, zastupitel města Rožnov pod Radhoštěm 
za volební stranu Nezávislí a Soukromníci. 
Členy finančního výboru jsou navrhováni Ing. Radim Holiš a Ing. Lenka Střálková, zastupitelé města Rožnov pod 
Radhoštěm za volební stranu ANO 2011. 
Navrhovanými změnami dojde tedy ke změně počtu členů finančního výboru, který bude nově 11členný, čímž bude 
zároveň splněn požadavek § 118 odst. 2 zákona o obcích stanovující, aby počet členů výboru byl vždy lichý. 
 
usnesením č. 32/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy k tomuto bodu volí s účinností od 15.9.2021 do 
funkce předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Radúze Máchu, člena 
zastupitelstva města a do funkce členů Finančního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm Ing. 
Radima Holiše, a Ing. Lenku Střálkovou, členy zastupitelstva města. 
Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo se: 8 (M. Blinková, M. Drápal, D. Drápala, P. Jelínek, J. Koryčanský, R. Mácha, Z. 
Němeček, A. Vychodil), Nehlasovalo: 0  

 

23 - Změny ve složení Strategického výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm - 
předkládají: Mgr. Kristýna Kosová, Bc. Pavlína Štefániková Plesníková   
Důvodová zpráva:  
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Usnesením zastupitelstva města 19/II ze dne 11.12.2018 byl zřízen Strategický výbor Zastupitelstva města Rožnov 
pod Radhoštěm a zvolena větší část jeho členů (viz níže uvedené znění): 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm zřizuje Strategický výbor Zastupitelstva města Rožnov pod 
Radhoštěm a s účinností od 12. 12. 2018 volí do funkce předsedy strategického výboru Ing. Jan Kučera, MSc., 
zastupitele města Rožnov pod Radhoštěm a do funkce členů strategického výboru kandidáty uvedené v důvodové 
zprávě, kterými jsou: Ing. Radim Holiš, Mgr. Kristýna Kosová, doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D., Mgr. Martin Drápal, 
Ing. Lenka Střálková, Ing. Jiří Pavlica, Ing. Radúz Mácha, Alois Vychodil, Libor Adámek, Petr Jelínek, doc. PhDr. 
Daniel Drápala, Ph.D., Mgr. Miloslav Janošek, Mgr. Aneta Valasová, Ing. arch. Karel Janča, Mgr. Libuše Rousová, 
Mgr. Jitka Valentová, Jaromír Koryčanský. 
Důvody nominace do strategického výboru byly v důvodové zpravě uvedeny takto: 
Navrhujeme 23členný strategický výbor s následujícím složení: 

• Členové Rady města Rožnov pod Radhoštěm – celkem 7 osob: 
• Radim Holiš 
• Jan Kučera, MSc. (navržen do funkce předsedy strategického výboru) 
• Kristýna Kosová 
• Lenka Střálková 
• Jiří Pavlica 
• Martin Drápal 
• Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. 
• Jeden zástupce delegovaný Českou pirátskou stranou, KDU-ČSL, ODS a uskupením Nezávislí a 
Soukromníci – celkem 4 osoby: 
• Radúz Mácha – člen Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm za volební stranu Nezávislí a 
Soukromníci 
• Alois Vychodil – člen Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm za volební stranu Občanská 
demokratická strana 
• Libor Adámek - člen Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm za volební stranu Česká pirátská 
strana 
• Volební strana KDU ČSL svého kandidáta do strategického výboru prozatím nezaslala (pozn. následně 
byl do funkce člena výboru nominován Jaromír Koryčanský) 
• Předsedové komisí – sociální, kulturní, sportovní, životního prostředí, stavební, bytové energetické, Rady 
seniorů, Komise pro školství a Komise „Zdravého města a MA 21“ – celkem 10 osob. 

Na jednání rady města dne 7. 12. 2018 byli do funkce níže uvedených komisí jmenování tito předsedové: 
• Komise sociální – Petr Jelínek (zastupitel města) 
• Komise kulturní - doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (zastupitel města) 
• Komise sportovní – Mgr. Miloslav Janošek 
• Komise životního prostředí – Mgr. Aneta Valasová 
• Komise stavební – Ing. arch. Karel Janča 
• Komise bytová – Mgr. Libuše Rousová 
• Komise „Rada seniorů“ – Mgr. Jitka Valentová 

Prozatím nebyly zřízeny:  
• Komise energetická 
• Komise pro školství 
• Komise „Zdravého města a MA 21“ 

Zřízení tří výše uvedených komisí se předpokládá na jednání rady města dne 21. 12. 2018. Do strategického výboru 
budou předsedové zvoleni na příštím zasedání ZM. 

• Zástupci z oblasti cestovního ruchu a místní ekonomiky – celkem 2 osoby 
Zvolení zástupců z oblasti cestovního ruchu a místní ekonomiky předpokládáme na příštím zasedání ZM. 
Z uvedeného vyplývá, že členové strategického výboru Ing. Radim Holiš, Ing. Jan Kučera, MSc. a Mgr. Martin 
Drápal byli do strategického výboru zvoleni v souvislosti s výkonem funkce člena rady města. Ing. Holiš a Mgr. 
Drápal byli zvoleni členy výboru, jejich členství by zaniklo buď odvoláním z funkce ze strany zastupitelstva města 
nebo vzdáním se funkce z jejich vůle. Ing. Kučera byl zastupitelstvem přímo zvolen předsedou výboru, čímž mu 
automaticky vzniklo členství ve výboru. V případě odvolání (nebo rezignace) takto zvoleného předsedy mu 
automaticky zaniká i členství ve výboru.  
Nové složení Strategického výboru je s účinností od 15.9.2021 navrhováno takto: 
Navrhuje se odvolání Ing. Jana Kučery, MSc. z funkce předsedy strategického výboru a jeho zvolení do funkce 
člena tohoto výboru. 
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Do funkce předsedy strategického výboru je navrhován Ing. Jiří Pavlica, zastupitel města. Podmínka § 117 odst. 4 
zákona o obcích, aby předsedou výboru byl vždy zastupitel obce tak bude naplněna 
Navrhuje se, aby Ing. Radim Holiš a Mgr. Martin Drápal vykonávali funkci členů strategického výboru i nadále. 
Navrhovanými změnami nedojde ke změně počtu členů strategického výboru, který zůstane 23členný, čímž bude 
zároveň splněn požadavek § 118 odst. 2 zákona o obcích stanovující, aby počet členů výboru byl vždy lichý.  
Diskuze:  
Mgr. Drápal vznáší dotaz, zda je správně uvedeno, že do finančního výboru byli dovoleni 3 lidé? Mgr. Janíková 
vysvětluje, že Ing. Pavlicovi zaniká členství ve finančním výboru, jakmile se stává starostou. Ing. Pavlica ve 
finančním výboru není.  
 
usnesením č. 33/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm s účinnosti od 15.9.2021 dle důvodové zprávy k tomuto bodu 
odvolává Ing. Jana Kučeru, MSc. z funkce předsedy Strategického výboru Zastupitelstva města Rožnov pod 
Radhoštěm a volí jej do funkce člena tohoto výboru 
volí do funkce předsedy Strategického výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Jiřího Pavlicu, 
zastupitele města. 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 2 (M. Blinková, A. Vychodil), Nehlasovalo: 0  

 

24 - Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Sdružení mikroregion Rožnovsko - 
předkládají: Mgr. Kristýna Kosová, Bc. Pavlína Štefániková Plesníková   
Důvodová zpráva:  
Město Rožnov pod Radhoštěm je členem Sdružení Mikroregion Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 702 38 642 (dále jen Sdružení). 
Orgány Sdružení jsou:  

• Valná hromada (nejvyšší orgán Sdružení) 
• Rada (výkonný orgán Sdružení, má 3 členy, které volí valná hromada) 
• Předseda, místopředseda (statutární orgán Sdružení, volí je valná hromada, jsou členy rady) 
• Kontrolní komise (kontrolní orgán Sdružení, má 3 členy, které volí valná hromada) 
• Tajemník (administrativní orgán Sdružení) 

 
 
Podle aktuálních stanov Sdružení ze dne 8. 9. 2015, čl. IX odst. 2 (viz příloha č. 1) může členskou obec na valných 
hromadách zastupovat pouze starosta nebo místostarosta členské obce. Stejně platí i pro výkon funkce předsedy 
Sdružení.  
Na zasedání zastupitelstva města dne 30. 10. 2018 usnesením č. 15/I určilo zastupitelstvo, že město Rožnov pod 
Radhoštěm bude na valných hromadách pro volební období 2018 až 2022 zastupovat z titulu výkonu funkce 
místostarosty města Ing. Jan Kučera, MSc. V případě, že se místostarosta nebude moci některé valné hromady 
účastnit, bude město zastupovat z titulu výkonu funkce starosty Ing. Radim Holiš. Místostarosta Ing. Jan Kučera 
byl současně navržen do funkce předsedy Sdružení, do které byl následně valnou hromadou Sdružení zvolen.  
výpis z usnesení ze dne 30. 10. 2018 
č. usnesení 15/I 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 

• zrušuje své usnesení č. II/28 ze dne 16. 12. 2014, kterým určilo zástupce města Rožnov pod Radhoštěm 
na všechny valné hromady Sdružení Mikroregion Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 
61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 702 38 642, konané v období od prosince 2014 do listopadu 2018.  

• určuje, že osobou oprávněnou k zastupování města Rožnov pod Radhoštěm na valných hromadách 
Sdružení Mikroregion Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
IČO 702 38 642 ve volebním období 2018 až 2022 je, v souladu s platnými stanovami Sdružení, 
místostarosta města Ing. Jan Kučera, MSc. V případě, že se místostarosta města nebude moci některé z 
valných hromad Sdružení zúčastnit, účastní se valné hromady za město Rožnov pod Radhoštěm starosta 
města Ing. Radim Holiš. Místostarostovi i starostovi se ukládá, aby na nejbližším zasedání Zastupitelstva 
města Rožnov pod Radhoštěm po konání valné hromady informovali o rozhodnutích přijatých valnou 
hromadou.  

• navrhuje jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm do funkce předsedy Sdružení Mikroregion 
Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 702 38 642, 
místostarostu města Ing. Jana Kučeru, MSc. 
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Protože s účinností od 15. 9. 2021 skončí Ing. Jan Kučera MSc. ve funkci místostarosty města a současně s 
účinností od téhož dne ohlásil svou rezignace i starosta města Ing. Radim Holiš, je nutné určit, kdo bude město 
Rožnov pod Radhoštěm nově na valných hromadách zastupovat a koho město nově navrhne na funkci předsedy 
Sdružení.  
Kandidátem na nového starostu je s účinností od 15. 9. 2021 navržen Ing. Jiří Pavlica. V případě jeho zvolení 
navrhujeme, aby osobou oprávněnou k zastupování města Rožnov pod Radhoštěm na valných hromadách do 
konce volebního období 2018 až 2022 byl Ing. Jiří Pavlica a jako náhradník místostarostka města Mgr. Kristýna 
Kosová. Současně navrhujeme, aby zastupitelstvo města navrhlo Ing. Jiřího Pavlicu do funkce předsedy Sdružení.  
Přílohy: 
Příloha č. 1: Stanovy_SMR.pdf 
  
usnesením č. 34/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm zrušuje písm. b) a c) svého usnesení č. 15/I ze dne 30. 10. 2018 a s 
účinností od 15. 9. 2021 

• určuje, že osobou oprávněnou k zastupování města Rožnov pod Radhoštěm na valných hromadách 
Sdružení Mikroregion Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
IČO 702 38 642 do konce volebního období 2018 až 2022 je, v souladu s platnými stanovami Sdružení, 
starosta města Ing. Jiří Pavlica. V případě, že se starosta města nebude moci některé z valných hromad 
Sdružení zúčastnit, účastní se valné hromady za město Rožnov pod Radhoštěm místostarosta města Mgr. 
Kristýna Kosová. Starostovi i místostarostovi se ukládá, aby na nejbližším zasedání Zastupitelstva města 
Rožnov pod Radhoštěm po konání valné hromady informovali o rozhodnutích přijatých valnou hromadou. 

• navrhuje jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm do funkce předsedy Sdružení Mikroregion 
Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 702 38 642, 
starostu města Ing. Jiřího Pavlicu.  

Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 4 (M. Blinková, M. Drápal, J. Kučera, A. Vychodil), Nehlasovalo: 0  

 

25 - Pověření zastupitele funkcí "Politik pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21" - 
předkládají: Mgr. Kristýna Kosová, Bc. Pavlína Štefániková Plesníková   
Důvodová zpráva:  
Na základě rozhodnutí zastupitelstva města č. XVII/7 ze dne 21. 2. 2017 se město Rožnov pod Radhoštěm 
přihlásilo k Projektu Zdravé město a metody místní Agenda 21 a stalo se členem asociace Národní sítě Zdravých 
měst České republiky (NSZM ČR). V rámci tohoto usnesení také schválilo stanovy asociace NSZM ČR a Deklaraci 
k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života.  
k návrhu usnesení č. 1 (Politik pro Zdravé město a místní Agendu 21) 
Usnesením č. 18/I ze dne 30. 10. 2018 pověřilo pro volební období 2018–2022 funkcí "Politika pro Zdravé město a 
místní Agendu 21" místostarostu města Ing. Jana Kučeru MSc.  
Výpis z usnesení ZM ze dne 30. 10. 2018 
č. usnesení 18/I 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm pověřuje zastupitele města Ing. Jana Kučeru, MSc., pro volební 
období 2018 až 2022 funkcí „politika pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21“ 
Protože součástí výkonu funkce „Politika pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21“ je mj. také zastupování 
města na valných hromadách Národní sítě zdravých města ČR a úzká spolupráce se zaměstnancem města na 
pozici koordinátora MA21, je vhodné, aby funkci „Politika pro Projekt Zdravé město a místní Agendu 21“ vykonával 
s účinností od 15. 9. 2021, tedy po rezignaci Ing. Kučery na funkci místostarosty města, člen politického vedení. Z 
tohoto důvodu navrhujeme do této funkce místostarostku města Mgr. Kristýnu Kosovou.  
k návrhu usnesení č. 2 (předseda revizní komise) 
Usnesením zastupitelstva města č. 11/III ze dne 19. 2. 2019 byl Ing. Jan Kučera dále navržen jako zástupce města 
Rožnov pod Radhoštěm do funkce člena Revizní komise asociace Národní sítě Zdravých měst ČR a stal se jejím 
předsedou. Revizní komise je interním revizním orgánem asociace pro oblast hospodaření a účetní dokumentace. 
Je složena z osob dle rozhodnutí valné hromady. Členové revizní komise nesmí být voleni z pracovníků NSZM ČR, 
nesmí být v komerčním vztahu k NSZM ČR a nesmí být ve funkci člena Rady, předsedy, místopředsedy nebo 
ředitele. Členství v revizní komisi není podmíněno ani výkonem funkce místostarosty členské obce ani výkonem 
funkce "Politika pro Projekt Zdravé město a místní Agendu 21“. Navrhujeme, aby Ing. Kučera ve funkci předsedy 
Revizní komise, do které byl zvolen na návrh zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm, i nadále setrval.  
Výpis z usnesení ZM ze dne 19. 2. 2019 
č. usnesení 11/III  
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Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm navrhuje jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm do funkce 
člena Revizní komise Národní sítě Zdravých měst České republiky, se sídlem Na poříčí 1041/12, Nové Město, 110 
00 Praha 1, Palác YMCA, IČ: 61385247, místostarostu města Ing. Jana Kučeru, MSc. 
Přílohy: 
Příloha č. 1: nszm_stanovy_novela05_sidlo17.pdf 
  
usnesením č. 35/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm zrušuje své usnesení č. 18/I ze dne 30. 10. 2018 a s účinností od 
15. 9. 2021 pověřuje funkcí „Politik pro Projekt Zdravé město a místní Agendu 21“ do konce volebního období 
2018–2022 místostarostku města Mgr. Kristýnu Kosovou, dle důvodové zprávy.  
Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo se: 6 (M. Blinková, M. Drápal, M. Kokinopulos, J. Koryčanský, Z. Němeček, A. 
Vychodil), Nehlasovalo: 0  

  
usnesením č. 36/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí, aby Ing. Jan Kučera MSc., zastupitel města Rožnov pod 
Radhoštěm, i po svém odstoupení z funkce místostarosty města pokračoval ve funkci předsedy Revizní komise 
Národní sítě Zdravých měst České republiky, se sídlem Na Poříčí 1041/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, Palác 
YMCA, IČO 61385247, do které byl navržen usnesením zastupitelstva města č. 11/III ze dne 19. 2. 2019 dle 
důvodové zprávy. 
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 3 (M. Blinková, J. Kučera, A. Vychodil), Nehlasovalo: 0  

 

26 - Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Místní akční skupiny Rožnovsko - 
předkládají: Mgr. Kristýna Kosová, Bc. Pavlína Štefániková Plesníková   
Důvodová zpráva:  
Město Rožnov pod Radhoštěm je na základě usnesení Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č. 15/XII ze 
dne 11/9/2012 s účinností od 1/10/2012 členem zapsaného spolku s názvem Místní akční skupina Rožnovsko, z. 
s., se sídlem Zašová 36, Obecní úřad, IČO 270 34 925 (dále jen MAS Rožnovsko). 
Orgány MAS Rožnovsko jsou: 

Valná hromada (nejvyšší orgán) 
Předseda (individuální statutární orgán, volí jej valná hromada) 
Programový výbor (rozhodovací orgán) 
Výběrová komise (výběrový orgán) 
Kontrolní a revizní komise (kontrolní orgán) 

Usnesením zastupitelstva města č. 17/I ze dne 30. 10. 2018 a č. 10/III ze dne 19. 2. 2019 byl zastupováním města 
Rožnov pod Radhoštěm na valných hromadách MAS Rožnovsko pro volební období 2018 až 2022 zmocněn 
místostarosta města Ing. Jan Kučera. V případě, že se místostarosta města nebude moci některé z valných hromad 
zúčastnit, zvolilo zastupitelstvo jako jeho zástupce starostu města Ing. Radima Holiše. Nebude-li se moci zasedání 
valné hromady MAS Rožnovsko účastnit ani místostarosta a ani starosta města, byl místostarosta města oprávněn 
zmocnit zastupováním města na valné hromadě zaměstnance města zařazeného do odboru strategického rozvoje 
a projektů MěÚ. Současně byl místostarosta města zmocněn, aby zastupoval město ve Výběrové komisi MAS 
Rožnovsko, bude-li město Rožnov pod Radhoštěm do této komise zvoleno. Město Rožnov pod Radhoštěm je 
členem Výběrové komise.  
Výpis z usnesení ZM ze dne 30. 10. 2018 
č. usnesení 17/I 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  

• zmocňuje na všechny valné hromady zapsaného spolku Místní akční skupina Rožnovsko, z. s., se sídlem 
Zašová 36, Obecní úřad, IČO 270 34 925, konané ve volebním období 2018 až 2022 jako zástupce města 
Rožnov pod Radhoštěm místostarostu města Ing. Jana Kučeru, MSc. Zmocněné osobě se ukládá, aby 
na nejbližším zasedání zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm po konání valné hromady 
informovala o rozhodnutích přijatých valnou hromadou.  

• zmocňuje místostarostu města Ing. Jana Kučeru, MSc., aby město Rožnov pod Radhoštěm zastupoval 
ve výběrové komisi Místní akční skupiny Rožnovsko, z. s., se sídlem Zašová 36, Obecní úřad, IČO 270 
34 925, bude-li město Rožnov pod Radhoštěm do této komise jako člen Místní akční skupiny Rožnovsko 
z.s. zvoleno. 

Výpis z usnesení ZM ze dne 19. 2. 2019 
č. usnesení 10/III 
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Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm, v návaznosti na své usnesení č. 17/I ze dne 30. 10. 2018, kterým 
zmocnilo Ing. Jana Kučeru, MSc., místostarostu města Rožnov pod Radhoštěm zastupováním města Rožnov pod 
Radhoštěm na valných hromadách zapsaného spolku Místní akční skupina Rožnovsko, z. s., se sídlem Zašová 
36, Obecní úřad, IČO 270 34 925, zmocňuje v případě, že se místostarosta města nebude moci některé z valných 
hromad zúčastnit, jako prvního náhradníka Ing. Radima Holiše, starostu města. Nebude-li se moci zasedání valné 
hromady Místní akční skupiny Rožnovsko, z.s. účastnit místostarosta města a ani starosta města, zmocňuje 
zastupitelstvo města místostarostu Ing. Jana Kučeru, Msc., aby zmocnil za město Rožnov pod Radhoštěm 
zastupováním na valné hromadě zaměstnance města zařazeného do odboru strategického rozvoje a projektů MěÚ.  
Podle čl. 5 bodu 5.2.3. platných stanov (viz příloha č. 1) platí, že "je-li členem – partnerem MAS právnická osoba, 
zmocní fyzickou osobu, aby ji na zasedání Valné hromady zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen 
jejího statutárního orgánu." 
S ohledem na odstoupení Ing. Kučery z funkce místostarosty města navrhujeme, aby město Rožnov pod 
Radhoštěm zastupoval na valných hromadách člen politického vedení města. Kandidátem na nového starostu je s 
účinností od 15. 9. 2021 navržen Ing. Jiří Pavlica. V případě jeho zvolení navrhujeme, aby osobou oprávněnou 
zastupovat město Rožnov pod Radhoštěm na valných hromadách a ve Výběrové komisi MAS Rožnovsko byl do 
konce volebního období 2018–2022 Ing. Jiří Pavlica a jako náhradník Ing. Michal Laktiš, vedoucí odboru 
strategického rozvoje a projektů MěÚ. 
Přílohy: 
Příloha č. 1: stanovy_mas_roznovsko_k_18.8.2020.pdf 
  
usnesením č. 37/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm zrušuje své usnesení č. 17/I ze dne 30. 10. 2018 a č. 10/III ze dne 
19. 2. 2019 dle důvodové zprávy a předložené přílohy a s účinností od 15. 9. 2021 zmocňuje na všechny valné 
hromady a na jednání Výběrové komise zapsaného spolku Místní akční skupina Rožnovsko, z. s., se sídlem Zašová 
36, Obecní úřad, IČO 270 34 925, konané do konce volebního období 2018 až 2022 jako zástupce města Rožnov 
pod Radhoštěm starostu města Ing. Jiřího Pavlicu. V případě, že se starosta nebude moci některé z valných 
hromad spolku nebo jednání Výběrové komise zúčastnit, zmocňuje zastupitelstvo města k účasti na valné hromadě 
nebo jednání Výběrové komise za město Rožnov pod Radhoštěm Ing. Michala Laktiše, vedoucího odboru 
strategického rozvoje a projektů Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm. Zmocněným osobám se ukládá, aby 
na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm po konání valné hromady informovaly o 
rozhodnutích přijatých valnou hromadou. 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 2 (M. Blinková, A. Vychodil), Nehlasovalo: 0  

 

27 - Delegování zástupce města Rožnov pod Radhoštěm na valné hromady společnosti Vodovody 
a kanalizace Vsetín, a.s. - předkládají: Mgr. Kristýna Kosová, Bc. Pavlína Štefániková Plesníková   
Důvodová zpráva:  
Město Rožnov pod Radhoštěm je akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 
Vsetín, IČO 47674652 (dále jen společnost VaK). 
Orgány společnosti VaK jsou: 

• Valná hromada 
• Představenstvo 
• Dozorčí rada 

K návrhu usnesení č. 1 (valná hromada) 
Usnesením zastupitelstva města č. 14/I ze dne 30. 10. 2018 byl na všechny valné hromady pro volební období 
2018–2022 delegován místostarosta města Ing. Jan Kučera, MSc. a jako jeho zástupce místostarostka města Mgr. 
Kristýna Kosová. S ohledem na rezignaci Ing. Jana Kučery na funkci místostarosty města Rožnov pod Radhoštěm 
ke dni 14. 9. 2021 navrhujeme, aby byl na valné hromady delegován člen politického vedení města. Kandidátem 
na nového starostu je s účinností od 15. 9. 2021 navržen Ing. Jiří Pavlica. V případě jeho zvolení navrhujeme, aby 
osobou oprávněnou k zastupování města Rožnov pod Radhoštěm na valných hromadách společnosti VaK do 
konce volebního období 2018 až 2022 byl Ing. Jiří Pavlica a jako náhradník místostarostka města Mgr. Kristýna 
Kosová.  
výpis z usnesení ze dne 30. 10. 2018 
č. usnesení 14/I 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  
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• zrušuje své usnesení č. II/26 ze dne 16. 12. 2014, kterým delegovalo zástupce města Rožnov pod 
Radhoštěm na všechny valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 
Vsetín, IČO 47674652, konané v období od prosince 2014 do listopadu 2018. 

• deleguje na všechny valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 
Vsetín, IČO 47674652, konané ve volebním období 2018 až 2022 jako zástupce města Rožnov pod 
Radhoštěm místostarostu města Ing. Jana Kučeru MSc. V případě, že se Jan Kučera nebude moci některé 
z valných hromad společnosti zúčastnit, deleguje na valnou hromadu místostarostku města Mgr. Kristýnu 
Kosovou. Zastupitelstvo města pověřuje delegovanou osobu hlasováním a výkonem práv města Rožnov 
pod Radhoštěm jako akcionáře, přičemž delegované osoby budou na valné hromadě hlasovat tak, aby 
nedošlo k oslabení postavení města Rožnov pod Radhoštěm jako akcionáře a hospodárného fungování 
společnosti a jejich orgánů. Delegované osobě se ukládá, aby na nejbližším zasedání zastupitelstva 
města Rožnov pod Radhoštěm po konání valné hromady informovala o rozhodnutích přijatých valnou 
hromadou. 

K návrhu usnesení č. 2 (člen představenstva)  
Usnesením zastupitelstva města č. 15/IV ze dne 16. 4. 2019 byl do funkce člena představenstva navržen za město 
Rožnov pod Radhoštěm starosta města Ing. Radim Holiš. Na základě této nominace byl Ing. Holiš zvolen dne 6. 6. 
2019 valnou hromadou členem představenstva společnosti VaK, a to na funkční období 4 let. Výkon funkce člena 
představenstva není výkonem funkce starosty města podmíněn. Navrhujeme, aby zastupitelstvo města stvrdilo 
svým usnesením dosavadní stav. 
výpis z usnesení ze dne 16. 4. 2019 
č. usnesení 15/IV 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm navrhuje dle důvodové zprávy jako zástupce města Rožnov pod 
Radhoštěm do funkce člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 
01 Vsetín, IČ: 47674652 starostu města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Radima Holiše, , trvalým pobytem 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm. 
 
usnesením č. 38/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm zrušuje písm. b) usnesení č. 14/I ze dne 30. 10. 2018 dle důvodové 
zprávy a s účinností od 15. 9. 2021 deleguje do konce volebního období 2018–2022 na všechny valné hromady 
společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín, IČO 47674652, jako zástupce města 
Rožnov pod Radhoštěm starostu města Ing. Jiřího Pavlicu. V případě, že se starosta města nebude moci některé 
z valných hromad společnosti zúčastnit, deleguje na valnou hromadu místostarostku města Mgr. Kristýnu Kosovou. 
Zastupitelstvo města pověřuje delegovanou osobu hlasováním a výkonem práv města Rožnov pod Radhoštěm 
jako akcionáře, přičemž ponechává na zvážení delegované osoby, jak bude na valné hromadě hlasovat, 
podmínkou je přitom neoslabení postavení města Rožnov pod Radhoštěm jako akcionáře a hospodárné fungování 
společnosti a jejich orgánů. Delegované osobě se ukládá, aby na nejbližším zasedání zastupitelstva města Rožnov 
pod Radhoštěm po konání valné hromady informovala o rozhodnutích přijatých valnou hromadou. 
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 3 (M. Blinková, D. Drápala, A. Vychodil), Nehlasovalo: 0  

  
usnesením č. 39/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí, aby Ing. Radim Holiš, zastupitel města Rožnov pod 
Radhoštěm, i po svém odstoupení z funkce starosty města pokračoval ve funkci člena předsednictva společnosti 
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín, IČO 47674652, do které byl navržen usnesením 
zastupitelstva města č. 15/IV ze dne 16. 4. 2019, dle důvodové zprávy.  
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 5 (M. Blinková, D. Drápala, J. Koryčanský, Z. Němeček, A. Vychodil), 
Nehlasovalo: 0  

 

28 - Pověření členů zastupitelstva města funkcí oddávajícího - předkládají: Mgr. Kristýna Kosová, 
Bc. Pavlína Štefániková Plesníková   
Důvodová zpráva:  
Podle § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů projeví snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, před starostou, místostarostou 
nebo pověřeným členem zastupitelstva města. 
Protože Ing. Radim Holiš a Ing. Jan Kučera MSc. se ke dni 14. 9. 2021 vzdali svých funkcí starosty města a 
místostarosty města, je nutné, aby mohli i nadále oddávat, pověřit je s účinností od 15. 9. 2021 výkonem funkce 
oddávajícího při svatebních obřadech.  
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S účinností od 15. 9. 2021 tak budou moci oddávat tito zastupitelé města Rožnov pod Radhoštěm: 
1. Na základě pověření zastupitelstva města usnesením č. 12/I ze dne 30. 10. 2018:  

• doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. 
• Ing. Radúz Mácha 
• Bc. Markéta Blinková 
• Jaromír Koryčanský 
• Mgr. Martin Drápal 
• Ing. Lenka Střálková 
• MVDr. Jana Malcová 
• doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. 

2. Ze zákona z titulu výkonu funkce starosty a místostarosty 
• Ing. Jiří Pavlica (byl pověřen i jako zastupitel) 
• Mgr. Kristýna Kosová  
• RNDr. Jiří Melcher 

3. Po přijetí předkládaného návrhu usnesení 
• Ing. Radim Holiš 
• Ing. Jan Kučera MSc.  

 
usnesením č. 40/18/ZM/14/09/2021 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm pověřuje s účinností od 15. 9. 2021 zastupitele města Ing. Radima 
Holiše a Ing. Jana Kučeru, MSc., výkonem funkce oddávajícího při svatebních obřadech.  
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

  
H) Různé 

29 - Informace, podněty - předkládá: Ing. Radim Holiš   
Důvodová zpráva:  
Bod je určen zejména k předání neformálních informací mezi vedením města a ostatními zastupiteli. 
Přílohy: 
Příloha č. 1: 1_Prubezna_informace_o_prevodu_s.r.o._na_po_ZM_.docx 
Příloha č. 2: 2_BAZEN_ODPOCTY_DPH_vycisleni_upravy_odpoctu_u_pravniho_nastupce.pdf 
Příloha č. 3: 3_KD_ZIMNI_STADION_ODPOCTY_DPH.pdf 
Příloha č. 4: 4_NOVA_PO_FINANCNI_TOKY.xlsx 
Příloha č. 5: 5_BAZEN_Podnikatelsky_zamer_na_r._2021_2023_investice.pdf 
Příloha č. 6: 6_KD_ZIMNI_STADION_Investicni_plan_2020_2023_investice.pdf 
  
 
Starosta města ukončuje zasedání zastupitelstva. 
Jednání bylo ukončeno v 21:20 hodin. 
 
Zápis byl vyhotoven 20. září 2021  
 
  
 
Předsedající: 
 
Ing. Jiří Pavlica    
starosta města         
 
 
 
Věcnou správnost zápisu ověřili: 
 
Libor Adámek           
 
 
Ing. Jiří Sapík         
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Seznam všech příloh (č. bodu/č. přílohy): 
2/1 - Pozvanka_zasedani_18.pdf  
3/1 - Report_ukoly_07092021.pdf  
5/1 - ROP6_2021_ZM_final.xls  
5/2 - ROP7_2021_ZM_upravene_VKC.xls  
5/3 - ROP8_2021_ZM_upravene_obradni_sin.xls  
5/4 - ROP6_2021_ZM_zmeny_SCHVALENE.xls  
7/1 - 1_KRB_2018_2028_aktualizovana.pdf  
7/2 - 2_KRB_SWOT_analyza_prehled_aktualizace.pdf  
7/3 - 3_KRB_bytova_politika_projednane_navrhy.pdf  
8/1 - Obec_pratelska_seniorum_2021.pptx  
8/2 - Upraveny_rozpocet_seniori_2021.pdf  
9/1 - OZV_skolske_obvody_navrh.doc  
9/2 - Posouzeni_MV.pdf  
9/3 - MAPA_Roznova_skolske_obvody_2021.pdf  
10/1 - Dodatek_3_ms_na_5kvetna1527.doc  
10/2 - Dodatek_3_ms_na_zahradach.doc  
10/3 - Priloha_c._3_Vyjadreni_MS.docx  
10/4 - seznam_zamestancu_dodavatelu_.pdf  
11/1 - Priloha_c._1_geometricky_plan_c._1363_163_2021_.pdf  
11/2 - Priloha_c._2_kupni_smlouva_172.2021_OSM.pdf  
11/3 - Priloha_c._3_situacni_snimek_.png  
11/4 - Priloha_c._4_znalecky_posudek_c._33_4300_2021.pdf  
12/1 - Priloha_c.1_Smlouva_o_budouci_smlouve_kupni_335_2017_OSM.pdf  
12/2 - Priloha_c.2_Smlouva_o_budouci_smlouve_kupni_336_2017_OSM.pdf  
12/3 - Priloha_c.3_geometricky_plan_c._6826_70782_2021.pdf  
12/4 - 
Priloha_c._4_situacni_snimek_umisteni_vodojemu_v_lokalite_Horni_Paseky_Sladske_vcetne_vyznaceni_vykupo
vanych_pozemku.png  
12/5 - Priloha_c.5_kupni_smlouva_vodojem_Horni_Paseky_158.2021_OSM.pdf  
12/6 - Priloha_c._6_kupni_smlouva_vodojem_Horni_Paseky_159.2021_OSM.pdf  
13/1 - 
P1_Darovaci_smlouva_ZK_Roznov_silnice_III_48612_a_p.c._3613_3_Zl_kraj_c.198_2021_OSM_final_el.podpis
.pdf  
13/2 - 
P2_Budouci_DS_RpR_komunikace_III_48612_pozemek_Hradistko_c.98_2021_OSM_parafovana_a_podepsana
.pdf  
13/3 - P3_snimek_z_KM_se_zakresem_silnice_III_48612.png  
13/4 - P4_KM_orto_s_vyz._pasportu_komunikaci_silnice_III_48612_popis_v_lokalite_Hradistko_z_PDF.jpg  
13/5 - P5_Dopis_RSZK_z_3.3.2021_navrh_prevodu_silnice_III_48612_Dolni_Paseky.pdf  
13/6 - 
P6_KM_orto_se_zvyraz._pozemkem_p.c._3613_3_Zl.kraj_pod_silnici_III_48612_ul._Bezrucova_stav_k_12.4.20
20.pdf  
14/1 - P01_Zadost_o_uzavreni_PS_Tylovice_Za_Hazovkou_z_15.10.2020.pdf  
14/2 - P02_Zadost_o_vykup_IS_voda_splaska_Tylovice_Za_Hazovkou_z_13.5.2021.pdf  
14/3 - P03_Zadost_o_jednorazovou_vyplatu_ceny_za_vykup_IS_voda_splaska_Tylovice_z_30.8.2021.pdf  
14/4 - P04_C3_koordinacni_situacni_vykres_60994_20_situace.pdf  
14/5 - P05_C2_katastralni_situacni_vykres.pdf  
14/6 - P06_KM_orto_foto_s_vyznacenim_noveho_vodovodu_a_splask._kanalizace.jpg  
14/7 - P07_KM_orto_Tylovice_Za_Hazovkou_vyznacene_pozemky_mesta.pdf  
14/8 - P08_Katastralni_ortofoto_mapa_Uzemni_plan_Tylovice_plocha_bydleni_BI_30.pdf  
14/9 - P09_Stavebni_povoleni_rozhodnuti_z_17.8.2020_PM_z_16.9.20.pdf  
14/10 - P10_Kolaudacni_souhlas_z_19.2.2021_Voda_splaska_Tylovice_Za_Hazovkou.pdf  
14/11 - P11_Tylovice_JDTM_ZK.pdf  
14/12 - P12_Tylovice_mapa_KN.pdf  
14/13 - P13_faktura_rozpocet_kanalizace_a_vodovodu.pdf  



  38/38 

14/14 - P14_ZP_2021_vykup_IS_splaska_vodovod_Tylovice_Za_Hazovkou_c.26_2021_z_20.8.2021.pdf  
14/15 - P15_Vykup_IS_splaska_vodovod_sml.c.205_2021_OSM_Tylovice_Za_Hazovkou_final_el._podpis.pdf  
15/1 - Kupni_smlouva_Hejzlarovi_final.pdf  
15/2 - Kupni_smlouva_Pohorelsky_el.podpis.pdf  
15/3 - GP_6843_227_2021.pdf  
15/4 - Sirsi_vztahy.png  
15/5 - Katastralka.png  
15/6 - Ortofoto.jpg  
15/7 - Foto.pdf  
15/8 - ZP_13_2019_pozemek_MU_R.p.R._trzni_cena_Pupik.pdf  
16/1 - P1_Dohoda_o_zruseni_smlouvy_R._M._final.pdf  
16/2 - P2_Odstoupeni_od_KS_c._144_2021_OSM_R._M.pdf  
16/3 - P3_Situacni_snimek_cast_pozemku_p.c._1306_1_RpR_sirsi_vztahy.docx  
16/4 - P4_Kat.snimek_pozemky_ke_smene_novy_navrh_R._M.docx  
16/5 - P5_Smlouva_o_najmu_cast_pozemku_u_Rosavy_R._M.pdf  
16/6 - P6_vyjadreni_spravce_zelene_k_udrzbe_zelene_vc._orientacniho_rozpoctu_Rosava.pdf  
16/7 - P7_verejna_zelen_ul._1._maje_Rosava_.docx  
16/8 - P8_fota_zanedbane_pece_o_zelen_u_domu_Becva.docx  
17/1 - Licencni_sml_CR_Tecko_final.pdf  
17/2 - vypis_z_registru_OZ_Tecko.pdf  
18/1 - JVS_Roznov_p_R_VYSLEDKY_SOUTEZE_2_kolo_2021_fin.pdf  
18/2 - JVS_ROZNOV_POSTERY_prezentace_short.pdf  
18/3 - ROZNOV_DRUHE_KOLO_FIN_REDESIGN_UPR.pdf  
19/1 - JR_ZM_finalni_pro_ZM_14.9.2021.pdf  
24/1 - Stanovy_SMR.pdf  
25/1 - nszm_stanovy_novela05_sidlo17.pdf  
26/1 - stanovy_mas_roznovsko_k_18.8.2020.pdf  
29/1 - 1_Prubezna_informace_o_prevodu_s.r.o._na_po_ZM_.docx  
29/2 - 2_BAZEN_ODPOCTY_DPH_vycisleni_upravy_odpoctu_u_pravniho_nastupce.pdf  
29/3 - 3_KD_ZIMNI_STADION_ODPOCTY_DPH.pdf  
29/4 - 4_NOVA_PO_FINANCNI_TOKY.xlsx  
29/5 - 5_BAZEN_Podnikatelsky_zamer_na_r._2021_2023_investice.pdf  
29/6 - 6_KD_ZIMNI_STADION_Investicni_plan_2020_2023_investice.pdf  
 
Jednání bylo ukončeno v 21:20 hodin 
Zápis byl vyhotoven 20. září 2021  
_________ 
Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/ZM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání 


