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Zápis č. 17/2021, číslo jednací: 
z jednání zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo 

dne 22. 6. 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: 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., MVDr. Jana Malcová, Jiří Martínek, RNDr. Jiří Melcher, Jarmila Mikulášková, MUDr. Zdeněk 
Němeček, Ing. Jiří Pavlica, Ing. Jiří Sapík, Ing. Lenka Střálková, Alois Vychodil 
Omluveni: Libor Adámek, Ing. Radúz Mácha 
Pracovníci městského úřadu: Mgr. Hana Bočková, Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Michal Laktiš, Mgr. Jan Šmíd, Ing. 
Jan Cieslar, Bc. Miroslav Kovář, Ing. Michaela Hanzl, Ing. Lenka Pavelková, Ing. Helga Hrňová, Mgr. Lucie 
Vančurová, Bc. Pavlína Štefániková Plesníková, Ing. Martin Beníček, Ing. Marek Moll 
Všichni hosté: Mgr. Petr Pšenička 
Tajemník: Mgr. Roman Hep 
Jméno zapisovatele: Magdaléna Kundrátová 
Ověřovatelé: Mgr. Martin Drápal, Jaromír Koryčanský 
Návrhová komise: MUDr. Zdeněk Němeček, Bc. Markéta Blinková, Ing. Lenka Střálková 
Hosté u bodu č. 9: Mgr. Petr Pšenička 
 
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 
29 - Informace o rezignaci místostarosty Jana Kučery a radního Martina Drápala  
B) Útvar tajemníka 
3 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů 
4 - Zpráva o činnosti rady města 
5 - Souhlas s čerpáním obecné finanční rezervy 
C) Odbor finanční 
6 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 4/2021 
7 - Projednání a schválení Závěrečného účtu města 2020 a schválení účetní závěrky 2020 
8 - Projednání závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2020 
D) Odbor strategického rozvoje a projektů 
9 - Informace o zhotovení dokumentu Plán udržitelné mobility města 
10 - Schválení dokumentu Pravidla pro posuzování a podporu revitalizací bytových domů a schválení aktualizace 
FRTI 
11 - Schválení záměru zajištění energetických úspor ve vybraných budovách ve vlastnictví města a jím zřizovaných 
příspěvkových organizací prostřednictvím financování metodou EPC (Energy Performance Contracting)  
E) Odbor školství a sportu 
12 - Zřízení organizace Sport Rožnov, příspěvková organizace 
13 - Individuální dotace 2021 II. kolo 
14 - Projednání Programové podpory 2021 v návaznosti na pandemii koronaviru 
F) Odbor správy majetku 
15 - Projednání a schválení prodeje pozemku p. č. 211/10 ve vlastnictví města a výkup pozemků p. č. 198/3 a p. 
č. 211/14 v k. ú. Hážovice 
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16 - Projednání a schválení převodu spoluvlastnických podílů ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm na 
pozemcích p. č. st. 2336 (č.p. 1349) a p. č. st. 2293 (č.p. 1534) pod bytovými domy, vlastníkům příslušných bytových 
jednotek v k. ú. Rožnov p. R. 
17 - Revokace usnesení č. 18/VIII ze dne 10.12.2019 a projednání a schválení kupní smlouvy č. 144/2021/OSM 
na prodej části pozemku p. č. 1306/1 k. ú. Rožnov p. Radh. 
18 - Projednání a schválení koupě stavby technického vybavení bez č. p na pozemku p. č. st. 1376 v k. ú. Rožnov 
p. R. (bývalá trafostanice na Hradisku) 
19 - Projednání a schválení smlouvy o koupi stavby veřejné technické infrastruktury "Prodloužení splaškové 
kanalizace, Sladské" v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm od soukromých investorů do vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm. 
20 - Projednání a schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o výkupu inženýrských sítí č. 221/2017/OSM v k. ú. Rožnov 
pod Radhoštěm od soukromých vlastníků (lokalita Za Sokolovnou, II. etapa) do vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm-úprava vyplacení poslední splátky. 
21 - Informace o průběhu jednání o pronájmu Společenského domu se SYNOT REAL ESTATE, k. s. 
G) Odbor kanceláře starosty 
22 - Pojmenování stávajících nepojmenovaných úseků ulic (prodloužení definičních čar ulic) 
23 - Schválení jednacího řádu zastupitelstva města  
24 - Vydání obecně závazné vyhlášky č. 4/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2021, kterou se 
stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu 
H) Odbor investic 
25 - Informace o investičních akcích ve městě 
I) Různé 
26 - Schválení plánu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm pro druhé pololetí roku 
2021 
27 - Informace o konání valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. 
28 - 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: 
Pozn. Ing. Mácha nahlásil pozdní příchod, na zasedání zastupitelstva nakonec nedorazil, byl tedy omluven. 
 

Všichni přítomní souhlasí se jmenováním ověřovatelů.  
Dodatečné hlasování 
RNDr. Melcher – ano 
A. Vychodil – ano 
usnesením č. 1/17/ZM/22/06/2021  - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako ověřovatele zápisu tohoto zasedání zastupitele pana 
Martina Drápala a pana Jaromíra Koryčanského. 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Drápal), Nehlasovalo: 1 (R. Mácha)  
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usnesením č. 2/17/ZM/22/06/2021  - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto zasedání zastupitele 
Lenku Střálkovou, Markétu Blinkovou a Zdeňka Němečka. 
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 3 (M. Blinková, Z. Němeček, L. Střálková), Nehlasovalo: 1 (L. Adámek, R. 
Mácha)  

 

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.  
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: 17_ZM_pozvanka_podpis.pdf 
Diskuze: 
Program byl schválen se změnou, a to přidáním bodu 29, který bude projednán po bodu 2.  
 
usnesením č. ../17/ZM/22/06/2021  - Nehlasováno  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva města dle předložené 
pozvánky. O tomto usnesení nebylo hlasováno.  
 
usnesením č. 3/17/ZM/22/06/2021  - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí se zařazením bodu č. 29 „Informace o rezignaci 
místostarosty Jana Kučery a radního Martina Drápala“ do programu zastupitelstva města a s jeho projednáním za 
bodem č. 2. 
Hlasování: Pro: 16, Proti: 1 (D. Drápala), Zdrželo se: 2 (M. Blinková, J. Malcová), Nehlasovalo: 1 (L. Adámek, R. Mácha)  

 
usnesením č. 4/17/ZM/22/06/2021  - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva města dle předložené 
pozvánky aktualizované na zasedání zastupitelstva města. 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Blinková), Nehlasovalo: 1 (R. Mácha)  

 

29 - Informace o rezignaci místostarosty Jana Kučery a radního Martina Drápala - 
předkládá: Ing. Jan Kučera MSc.   
Důvodová zpráva:  
Popis neuveden 
 
Diskuze:  
Ing. Kučera – informuje o rezignace ke 14. 9. Cituje: „Důvodem je nefungující spolupráce v rámci koalice. Situace 
vznikla po krajských volbách, kdy se Radim Holiš stal hejtmanem Zlínského kraje. Požádali jsme kolegy z hnutí 
ANO o rychlé vyřešení situace a výměnu na pozici rožnovského starosty, na kterou měli z výsledku voleb nárok. 
Cílem bylo mít fungujícího starostu na plný úvazek. Hnutí ANO nepostavilo nového kandidáta a požádalo nás o 
variantu setrvání stávajícího starosty Radima Holiše na částečný úvazek a ustavení třetího místostarosty z hnutí 
ANO.  
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Ač se toto nastavení jevilo od počátku jako krkolomné a potencionálně nefunkční, byli jsme ochotni jej vyzkoušet. 
To jsme také v únoru tohoto roku na zastupitelstvu města deklarovali. Bohužel se postupně ukázalo, že řídit Zlínský 
kraj z pozice hejtmana a radnici Rožnova pod Radhoštěm z pozice starosty souběžně nelze. Trpí tím oba subjekty, 
zejména však město Rožnov pod Radhoštěm.  
Kolegům jsme naše náměty, připomínky a upozornění říkali. Ty jsou však často bagatelizovány, odkládány anebo 
zcela neslyšeny. Domníváme se, že veřejná pozice není privilegiem, ale náročným pracovním závazkem. Dnes 
jsme v situaci, kdy se nejvyšší vedení přepnulo do jakéhosi módu do voleb, který, podle našeho názoru zásadně 
neprospívá dalšímu rozvoji našeho města. To je pro nás jako Nezávislé Rožnováky nepřijatelné. Nejsme pro 
převraty ve formě odvolávání starosty. Respektujeme, že ANO vyhrálo volby v roce 2018 a má právo vést Rožnov. 
Jediným čestným krokem pro nás je odstoupení z pozic a koalice a tímto krokem rozvazujeme vítězi voleb ruce do 
dalších jednání a otevíráme prostor pro sebereflexi. 
Za mě osobně jsem vděčný za příležitost věci ve městě posunout, změnit, dělat službu pro lidi. Problémy jsou 
v životě i práci od toho, aby se řešili. Překážky jsou od toho, aby se překonávaly. Pokud se však problémy a 
překážky stanou bariérou či příkopem, je čas přestat zavírat oči, utíkat nebo soutěžit mezi sebou. Práce pro Rožnov 
a jeho občany si zaslouží celého člověka, 100 % práci a pozornost. Za současných podmínek v koalici to i pro mě 
ztratilo smysl.  
Závěrem, že NR pokračují v konstantním názoru ve věci 2 velkých staveb kulturní infrastruktury. Jsme pro výstavbu 
KC a PK. Vždy jsme říkali a partnerům slíbili podporu, pokud bude zachován limit, kolik do toho město dá. ZM 
schválilo 60 milionů úvěr a 123 milionů vlastních zdrojů. Tedy vlastně 183 mil Kč z vlastního. Vždy jsme říkali, že 
miliony jsou potřeba i jinde a budeme ti, kteří budou hlídat, ať uspokojení kultury není na úkor zbytku města 
(doprava, parkování, cyklostezky, hřiště, vodovod, sportoviště, chodníky Tylovice, Dolní Paseky, revitalizace 
sídlišť). Odchodem z koalice se na tom nic nemění.“ 
Ing. Holiš – potvrzuje rezignaci a děkuje za spolupráci. S odstupem času bude reagovat, protože informace je 
čerstvá. 
doc. Drápala – konstatuje, že KDU-ČSL respektuje výsledky voleb, podotýká, že momentální změny jsou 
nezodpovědné a je toho názoru, že by strany měly dokončit 4leté období. KDU apeluje, aby město bylo nadřazeno 
nad osobní ambice. KDU-ČSL je připraveno diskutovat o zásadních rozhodnutích města. 
p. Koryčanský – dodává, že nechce, aby bylo město do dalších voleb poškozeno. 
Bc. Blinková – vyžaduje upřesnění informace, zda rezignace platí ke 14. 9.? Konstatuje, že o situaci nevěděla a 
podotýká, že zastupitelé jsou zde pro občany a byla by ráda, aby se situace do následného zastupitelstva vyřešila. 
Mgr. Kosová – potvrzuje, že existují problémy ve fungování koalice, kdy se hledá řešení, ale rozchází se v 
některých názorech. Informace je poměrně nová, musí být ještě zpracována.  
Ing. Kučera – potvrzuje rezignaci k 14. 9., kdy je následné zastupitelstvo a mohou být předány podklady. 
 
usnesením č. 5/17/ZM/22/06/2021  - Schvaluje  
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. 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (L. Adámek, R. Mácha)  

  

B) Útvar tajemníka 

3 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení 
podnětů - předkládá: Mgr. Roman Hep   
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_vybranych_ukolu_1506.pdf 
Diskuze:  
Mgr. Hep – na začátku jen krátce informuje, že prodloužení otevírací doby MěÚ je pouze jeho iniciativou. 
MUDr. Němeček – vznáší dotaz v jaké fázi je odkoupení ČP? 
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Mgr. Hep – vyzývá IT, aby byla promítnuta prezentace k ČP, která je přílohou tohoto bodu. Následně informuje, že 
dodatkem bude smlouva o pronájmu ČP. Veřejně vyzval, aby politické strany zvolili své zástupce, kteří budou 
součásti pracovního výboru, kde budou blíže obeznámeni s průběhem odkupu ČP. Dále informuje, že ČP požaduje 
čestné prohlášení, zda máme zájem o odkup. 
p. Koryčanský – zajímá se, jestli je již zřejmé, kolik bude stát rekonstrukce pošty? 
Mgr. Hep – informuje, že bude oslovena externí firma, která udělá znalecký posudek. 
Ing. Holiš – doplňuje, že vidí smysl v tom, aby město bylo vlastníkem a následně může nakládat s majetkem. 
MUDr. Němeček – požaduje vysvětlení ohledně smluv. 
Mgr. Hep – odpovídá, že město obdrželo návrh kupní smlouvy, jejíž součástí je smlouva nájemní. Momentálně řeší 
právní oddělení. 
p. Jelínek – pokládá otázku, zda se bude jednat o odkup celé pošty nebo jen některé části? 
Mgr. Hep – reaguje, že se momentálně jedná. 
Bc. Blinková – požaduje doplnit termín, do kdy se mají zájemci nahlásit u paní asistentky 
Mgr. Hep – odpovídá, že nahlásit, co nejdříve, aby mohl být výrobní výbor zhotoven během srpna. 
Bc. Blinková – je toho názoru, aby byli osloveni i jiní lidé, nejen zastupitelé. 
Mgr. Hep – souhlasí, společně budou vybírat, kdo bude přizván. 
 

4 - Zpráva o činnosti rady města - předkládá: Mgr. Roman Hep   
Důvodová zpráva:  
Předmětem tohoto bodu je informovat zastupitele města o činnosti rady města. 
Rada města se od posledního řádného zasedání zastupitelstva sešla celkově na 5 zasedáních v termínech: 30. 4., 
14. 5., 21. 5., 28. 5. a 11. 6. Celkem bylo projednáno 110 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:  
Bc. Blinková – požaduje písemnou informaci k usnesením č. 1779, 1781(RM 11. 6.), kdy jí stačí stručná informace, 
proč byla výjimka schválena. Dále dotaz k usnesení č. 1744 (RM 28. 5.), zda se bude vybírat vstupné na akci 
RožnovFest? 
Mgr. Kosová – odpovídá, že tato akce je bez vstupného. Kdy koncept navazuje na předchozí rok – piknikové, 
volně přístupné. 
Bc. Blinková – informuje o skutečnosti, že firma, která tuto akci zastřešuje, byla v insolvenci 
Mgr. Kosová – odpovídá, že bylo ověřeno a bližší informace poskytne pan Beníček. 
 

5 - Souhlas s čerpáním obecné finanční rezervy - předkládá: Mgr. Roman Hep   
Důvodová zpráva:  
Ministerstvo dopravy se dne 10. 5. 2021 obrátilo na město Rožnov pod Radhoštěm s požadavkem na uplatnění 
regresního nároku podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (příloha č. 1 tohoto bodu). Regresní úhrada je uplatňována v 
souvislosti s poskytnutím přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu, které Ministerstvo dopravy vyplatilo 
žadatelům na základě pravomocného rozhodnutí soudu. Důvodem vzniku nemajetkové újmy měla být nepřiměřeně 
dlouhá doba správního řízení. Částku, kterou má v této souvislosti zaplatit město Rožnov pod Radhoštěm stanovilo 
Ministerstvo dopravy původně na 206.720 Kč následně přípisem ze dne 2.6.2021 výši regresní úhrady přehodnotilo 
a částku upravilo na 226.742,45 Kč (příloha č. 2 tohoto bodu). Lhůta pro zaplacení regresní úhrady byla 
Ministerstvem dopravy stanovena do 30 dnů od doručení původního přípisu, tj. do 10. 6. 2021. Radě města byla 
na jednání dne 28.5.2021 předložena analýza celé situace (příloha č. 3 tohoto bodu - nezohledňuje přípis MD ze 
dne 2.6.2021, kterým došlo k navýšení částky), z níž vyplývaly jednak podrobnosti ke správnímu řízení, v důsledku 
jehož nepřiměřené délky došlo k vyplacení nemajetkové újmy státem, včetně orgánů které řízení vedly a jímž je 
vznik této škody přičítán. Dále je v analýze podrobně popsán průběh řízení o náhradě škody a rozpočítání regresní 
úhrady mezi správní orgány a nakonec jsou zde popsány možnosti města v souvislosti s požadovanou regresní 
úhradou a také, jaký by měl být postup města při zaplacení úhrady. Vzhledem ke skutečnosti že není pro tyto 
případy vyčleněna žádná speciální položka v rozpočtu, je možné použít pro uhrazení částky prostředky v obecné 
finanční rezervě spravované finančním odborem městského úřadu. Pravidla pro tvorbu a čerpání obecné finanční 
rezervy schválilo zastupitelstvo usnesením č. 2/XII z 11. 9. 2012 (příloha č. 4). V těchto pravidlech je nastaveno 
čerpání této rezervy následujícím způsobem: Čerpání této rezervy je v kompetenci: Starostky Města Rožnov pod 
Radhoštěm. Při vyhlášení krizového stavu dle zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých 
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zákonů (krizový zákon), a to za účelem ochrany životů, zdraví, majetku, životního prostředí, případně obdobných 
událostí mající lokální charakter (např. povodně, záplavy, požáry, ekologické havárie). Rady Města Rožnov pod 
Radhoštěm K úhradě finančních závazků města, pravomocně přikazujících městu finanční plnění, u nichž by 
pozdní projednání v zastupitelstvu města znamenalo navýšení škody (např. penále). O čerpání dle bodu 1) a 2) 
těchto pravidel předloží Rada Města na nejbližším termínu konání zastupitelstva zprávu o důvodech čerpání 
rezervy. Zastupitelstva Města Rožnov pod. Radhoštěm pak v ostatních případech. Z pohledu stávajícího 
požadavku Ministerstva dopravy se nejedná o pravomocné rozhodnutí přikazující městu finanční plnění, u nichž by 
pozdní projednání v zastupitelstvu města znamenalo navýšení škody, a tedy by bylo v kompetenci rady města, ale 
spadá svou povahou pod bod 3) pravidel. S ohledem na tento fakt je nezbytné, aby o čerpání finančních prostředků 
z obecné rezervy na zaplacení regresní úhrady rozhodlo zastupitelstvo města. V současné době je taktéž odborem 
správy majetku ověřována možnost čerpat na tento případ pojistku, kterou má město uzavřenou. Rada města ve 
věci přijala následující usnesení: Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o postupu řešení 
požadavku Ministerstva dopravy ze dne 10.5.2021 na regresní úhradu podaného dle zákona č. 82/1998 Sb., o 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem 
dle důvodové zprávy a příloh tohoto bodu, pověřuje tajemníka městského úřadu zabezpečením komunikace s 
Ministerstvem dopravy ve věci podané žádosti o regresní úhradu (zejména podáním námitky a žádosti o 
prodloužení termínu k zaplacení regresní úhrady) a ukládá mu předložit zastupitelstvu města k projednání 
požadavek na čerpání obecné finanční rezervy pro účely zaplacení regresní úhrady. Dne 9.6.2021 zaslal tajemník 
městského úřadu Ministerstvu dopravy vyjádření k požadované regresní úhradě včetně námitek ke stanovení její 
výše a zároveň požádal o prodloužení termínu k zaplacení do doby konečného stanovení její výše po vypořádání 
podaných námitek a také s přihlédnutím ke skutečnosti že s čerpáním prostředků na její zaplacení musí souhlasit 
zastupitelstvo města (příloha č. 5).  
Přílohy: 
Příloha č. 1: Uplatneni_regresniho_naroku_pripis_10_5_2021.pdf 
Příloha č. 2: Uplatneni_regresniho_naroku_pripis_2_6_2021.pdf 
Příloha č. 3: Analyza.pdf 
Příloha č. 4: Pravidla_tvorby_a_cerpani_obecne_financni_rezervy.pdf 
Příloha č. 5: vyjadreni_tajemnika_na_MD.pdf 
Diskuze:  
Ing. Pavlica – informuje, že FV nebyl usnášeníschopný. 
Bc. Blinková – děkuje paní Bočkové za vysvětlení. 
Ing. Holiš – požaduje vysvětlit také, jakou formou se můžeme dostat ke kompenzaci? 
Mgr. Bočková – musíme počkat, jak se vyjádří ministerstvo dopravy, pokud se MD nebude vyjadřovat, nemusíme 
zaplatit a dále řešit soudní cestou (vyčkáme, až nás ministerstvo zažaluje). Pokud nám MD částku sníží, můžeme 
jít cestou regresivního požadavkem na zaměstnance, kteří škodu způsobili a máme rok uplatnit regresní nárok. 
Možnost je také využít pojistku. 
p. Vychodil – doptává se z jakého důvodu regres vznikl? 
Ing. Hrňová – vysvětluje problematiku tohoto tématu (možnost shlédnout na video záznamu) 
Ing. Holiš – shrnuje, že se jedná o případ, kde byly procesních lhůty, které se předávaly mezi odborem výstavby 
RpR a MěÚ Valašským Meziříčím, kde vznikly prodlevy a ty na Ministerstvu dopravy zaplatili a nyní Ministerstvo 
dopravy rozpočítává pokuty mezi jednotlivé subjekty. 
p. Koryčanský – přiklání se zaplatit na účet finančního úřadu, aby nám nenarůstaly penále. 
Ing. Holiš – souhlasí s postupem  
 
usnesením č. 6/17/ZM/22/06/2021  - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí s použitím finančních prostředků tvořících obecnou finanční 
rezervu spravovanou finančním odborem městského úřadu na zaplacení regresní úhrady požadované 
Ministerstvem dopravy dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem dle důvodové zprávy a příloh tohoto bodu. 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (R. Mácha)  

  

C) Odbor finanční 

6 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 4/2021 - předkládají: Ing. Radim 
Holiš, Ing. Martin Hrnčárek   
Důvodová zpráva:  
Na základě požadavků jednotlivých odborů předkládáme ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2021 
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Na straně příjmů: 
V návaznosti na pokračování omezení ekonomiky v roce 2021 byla obcím přislíbena kompenzace propadů 
daňových příjmů (Zákon č. 95/2021), která je však již v nižších částkách a má vykompenzovat propady příjmů 
oproti schválenému (sníženému) rozpočtu. 
Tento nový kompenzační bonus je vyplácen Q. Za I.Q/2021 město obdrželo částku 720 tis. Kč a lze předpokládat, 
že v dalších Q bude tato částka snižována. Nejedná se tedy o významné posílení rozpočtu. V této fázi jsme 
kompenzaci odhadli na částku 2 mil Kč. Další operace na příjmové stránce jsou aktualizace dotací podle 
skutečnosti, oprava duplicitního zápisu a průtokové transfery. U MŠ Radost došlo po vzájemné dohodě ke 
spolufinancování investiční akce přírodní zahrady z investičního fondu v částce 110 tis. Kč, která bude navrácena 
do rezervy rozpočtu investic.  
V příloze uvádíme také skutečné plnění hlavních příjmových ukazatelů rozpočtu 2021. Z této průběžné tabulky 
vyplývá, že pokles inkasa se zastavil a zejména v oblasti DPH se trend obrací. Pro srovnání DPH za měsíc květen 
2020 bylo nižší, než DPH za měsíc květen 2021 (ač stále pod plán). Většina služeb byla v dubnu ještě uzavřena a 
toto inkaso nelze ještě chápat jako při zcela neomezené ekonomice. Domníváme se, že sektor výroby (nikoli 
služeb) zrychluje. U maloobchodníků je v měsíci květnu avizován meziroční růst tržeb o 7 % (oproti plánu 10 %).  
Na straně výdajů: 
Na straně výdajů lze upozornit na vítězství soutěže Obec přátelská seniorům 2021, kdy město získalo 100 % dotaci 
na pokračování podpory v této oblasti. Jedná se o částku 1,5 mil Kč.  
U opravy Lávky přes řeku Bečvu došlo k přehodnocení akce a z původně plánované opravy došlo k rozšíření lávky 
o bezbariérové nájezdy. Dojde tak k opravě lávky a souběžně k jejímu rozšíření o nový prvek. Akce přechází 
organizačně na odbor investic. 
Vedle jednosměrky na ul. 5. května u budovy čp. 1526 se plánuje vybudovat chodník. Tato akce je financována z 
části z rezervy odboru investic a částečně ze zůstatku v rámci tohoto ROP. 
Přílohy: 
Příloha č. 1: ROP4_2021_final.xls 
Příloha č. 2: Nova_Danove_prijmy_2021_se_souhrnnou_tabulkou_kveten_final.xlsx 
Příloha č. 3: 01_Varianta_rampa_delsi_nadhled.jpg 
Příloha č. 4: 02_Varinata_rampa_kratsi_nadhled.jpg 
Příloha č. 5: 03_Varianta_upravy_lavky_pohled_od_cesty.jpg 
Příloha č. 6: 04_Varianta_uprava_lavky_pohled_z_chodniku.jpg 
Diskuze:  
Pozn. doc. D. Drápala nepřítomen. 
p. Koryčanský – podotýká, že součet finančních prostředků v dlouhodobých plánech je za ca 800 mil. Kč. Je toho 
názoru, že bude další projekt, který nebude realizován. Myslí si, že se jedná o plýtvání peněz. Pro revitalizaci 
sídliště mohli hlasovat také občané. Dopadlo to tak, že občané hlasovali pro nejlepší projekt, ale návrhová komise 
ho hodnotila, jako nejhorší, což nevidí jako férové jednání k občanům. Navrhuje rozdělit rozpočtové opatření a 
hlasovat o rozpočtovém návrhu Koryčanské paseky samostatně – PROTINÁVRH 
Bc. Blinková – požaduje upřesnění k 
• rekonstrukci lávky u muzea – nájezd jen z jedné strany 
• 30. tisíc na běh E. Zátopka – sponzorské dary v příjmech nebo výdajích? 
• kde budou použity prostředky z akce Obec přátelská seniorům - 1,5 mil 
Ing. Hrnčárek – komentuje 30 tisíc, kdy je částka zapojena na obou stranách.  
Ing.  Kučera – vyjadřuje se k běhu E. Zátopka, kdy se domluvili s Kopřivnicí, že tento běh chtějí více propagovat.  
Na akci Město přátelské seniorům spolupracovali se seniory, radou seniorů. Některé aktivity, které v tomto projektu 
byly uvedeny, byly plánovány již dříve, takže ušetříme. Ale také zde je řada nových aktivit. Senioři rozděleni do 3 
skupin: 

• aktivně aktivní – pracující, nepotřebují support ze strany města, 
• aktivně pasivní – doprava k doktorovi, zajištěné služby 
• pasivně pasivní – bez podpory se nezapojí. 

Je rozdělené tak, aby byli zapojeni všichni senioři.  
Následně reaguje na p. Koryčanského a vysvětluje, že je možné, že některé rozpočtové projekty vypadnou, ale 
pokud projekty nejsou nachystány, tak nedostaneme dotace. Revitalizace sídlišť je nutná. Odbornou skupinou byla 
vybrána varianta, která umí vyřešit potřeby a většinu požadavků. Dále informuje, že 29. a 30. června bude veřejné 
projednání na téma Revitalizace Koryčanských pasek. 
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Ing. Holiš – krátce dodává, že podporuje rozpočtová opatření. 
Mgr. Kosová – doplňuje, že u občanů byly zjišťovány jejich potřeby. Byly uskutečněny další kroky, aby občané byli 
spokojeni. Podpoří rozpočtové opatření, jak bylo navrženo. Následně doplňuje informaci k Lávce na Nábřeží 
Dukelských hrdinů, že se momentálně čeká na sondu a nejedná se tedy o opravu, z toho důvodu se přemístila na 
odbor investic. 
p. Koryčanský – klade si otázku, kolik máme průměrně ročně na investicích?  
Ing. Holiš – vyzývá k promítnutí stavu Lávky u muzea. (probíhá prezentace).  
Bc. Kovář – komentuje stav lávky a následně informuje, o dvou variantách: 

1. varianta lomená  
2. varianta zaoblená 

Ing. Holiš – doplňuje, že abychom se dostali bezbariérově, potřebujeme, aby rampa byla protažena až za most.  
Následně pan Kovář informuje o stavu mostu ze spodní strany. 
Bc. Blinková – chápe potřebnou rekonstrukci, ale podotýká, že reagovala na to, proč je vstup na lávku jen z jedné 
strany, když výsadba NDH je stále otevřená, je toho názoru, že je to takto koncipováno účelově. 
Ing. Holiš – potvrzuje, že tento projekt na výsadbu navazuje. 
Ing. Pavlica – doptává se ohledně revitalizace Koryčanských pasek, jak navazuje na rekonstrukci ul. 
Sevastopolské, kdy je momentálně pod čarou, zda bude opravdu čekat na zahájení tohoto projektu nebo bude 
probíhat samostatně? 
Ing. Holiš – reaguje, že část, kde již je stavební povolení je zapracována ve studii. V případě, že budeme hledat 
prostředky a nebudeme je mít z dotací, můžeme etapovitě řešit tyto dílčí úseky na základě dílčích stavebních 
povolení.  
Mgr. Kosová – dodává, že toto je vedeno jako etapa 0. 
Ing. Holiš – poukazuje také na to, že dojde k úbytku parkovacích míst.  
p. Koryčanský – souhlasí s paní Blinkovou, že rekonstrukce lávky je nutná, ale podotýká, že tento problém se měl 
řešit již před 4 lety. Doptává se, zda existují již bližší informace k provedení sondy u opěrné zdi? 
Bc. Kovář – informuje, že sondování proběhlo, ale firma z technologických důvodů nebyla schopna akci provést. 
Upřesňuje, že sondáž bude provedena v příštím týdnu. 
Bc. Blinková – informuje se ohledně termínů veřejného projednání Koryčanské paseky, zda se jedná o navazující  
jednání nebo samostatná, dále potřebuje upřesnit, kde bude akce probíhat? 
p. Koryčanský – také informuje, že nebude hlasovat z důvodu toho, že občané nechtějí výsadby 
Mgr. Kosová – žádá pana Hrnčárka, aby vysvětlil, co se stane, pokud ROP bude přijato. 
Ing. Hrnčárek – informuje, že se bude jednat o alokaci zdrojů. Nic není vyprojektováno, nic se nestaví.  
Mgr. Kosová – doplňuje, že návrhy se rozkreslily, nebyly žádné jednání, momentálně se řeší to, že z osm bude 
předáno na investice. 
Ing. Holiš – doplňuje, že by bylo dobré informovat také o tom, že nebylo vydáno stavební povolení. 
MUDr. Němeček – zajímá se, proč nebyl záměr dán také na obě strany? 
Ing. Kučera – informuje ohledně veřejného projednání na Koryčanských pasekách, kdy je plánováno na 29. a 30., 
na webových stránkách bylo zveřejněno od 16. 6., také na facebooku. Akce se bude konat na hřišti vedle 
průmyslovky, budou také zajištěny aktivity pro děti. Bude se jednat o 15minutové bloky, kdy občané můžou klást 
své dotazy. 
MVDr. Malcová – navrhuje vyjmutí lávky z ROP eventuálně, že zastupitelé berou na vědomí, že tento projekt 
přechází ze správy majetku na odbor investic. PROTINÁVRH 
-----------Přestávka---------- 
Ing. Střálková – informuje o protinávrzích: 

1. protinávrh – MVDr. Malcová – lávka u nábřeží Dukelských hrdinů – nebylo přijato 
2 protinávrh – p. Koryčanský – vyjmutí položky o rekonstrukci Koryčanské paseky a hlasovat o ní 
samostatně – bylo přijato 

Ing. Hrnčárek – promítá tabulku, kde je ROP bez Koryčanských pasek. 
Přílohy budou přečíslovány. 
 

usnesením č. ../17/ZM/22/06/2021  - Nehlasováno  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021 v rozsahu 3.830 tis. Kč na 
straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
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usnesením č. ../17/ZM/22/06/2021  - Neusnesli se  
Zastupitelstvo města navrhuje vyjmout z předloženého návrhu rozpočtového opatření položku na rekonstrukci lávky 
do doby, než se vyřeší projekt Nábřeží Dukelských hrdinů a hlasovat o rozpočtových opatřeních bez této položky. 
Hlasování: Pro: 10, Proti: 3 (R. Holiš, K. Kosová, L. Střálková), Zdrželo se: 4 (M. Drápal, M. Kokinopulos, J. Kučera, J. 
Mikulášková), Nehlasovalo: 1 (L. Adámek, D. Drápala, R. Mácha, J. Pavlica), U tohoto bodu nebyl splněn požadavek 
schválení nadpoloviční většinou  

 
usnesením č. 7/17/ZM/22/06/2021  - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm navrhuje vyjmout z rozpočtového opatření položku k projektové 
dokumentaci na revitalizaci sídliště Koryčanské Paseky a hlasovat o této položce samostatně. 
Hlasování: Pro: 12, Proti: 1 (M. Kokinopulos), Zdrželo se: 5 (M. Drápal, P. Jelínek, J. Malcová, J. Mikulášková, J. Sapík), 
Nehlasovalo: 0 (L. Adámek, D. Drápala, R. Mácha)  

 
usnesením č. 8/17/ZM/22/06/2021  - Schvaluje  
 Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje upravené rozpočtové opatření č. 4/2021 v rozsahu 2.380 
tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a upravené přílohy č. 1. 
Hlasování: Pro: 13, Proti: 1 (M. Blinková), Zdrželo se: 4 (J. Koryčanský, J. Malcová, Z. Němeček, J. Sapík), Nehlasovalo: 
0 (L. Adámek, D. Drápala, R. Mácha)  

 
usnesením č. 9/17/ZM/22/06/2021  - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021 v rozsahu 1.450 tis. Kč na 
straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 7. 
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 3 (J. Koryčanský, Z. Němeček, A. Vychodil), Nehlasovalo: 0 (L. Adámek, D. 
Drápala, R. Mácha)  

 

7 - Projednání a schválení Závěrečného účtu města 2020 a schválení účetní závěrky 2020 - 
předkládají: Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek   
Důvodová zpráva:  
1) Závěrečný účet – zpráva o hospodaření, rekapituluje rozpočtové hospodaření města v roce 2020. Zpráva je 
zveřejněna na úřední desce zákonem stanovených min. 15 dnů, dostupná je také na webových stránkách města. 
Součástí závěrečného účtu je zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2020, kterou provedl auditor Ing. 
Jiří Turoň se závěrem „Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Rozhodnutí o naložení s 
hospodářským výsledkem města za předchozí rok je v kompetenci nejvyššího orgánu organizace. Vzhledem k 
charakteru rozpočtového účetnictví města je však hospodářský výsledek pouze účetní veličinou. Převádí se na 
účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. 2) Dle zákona č. 128/2000 Sb. v § 84 odst. 2) písm. b) byla 
zastupitelstvu svěřena kompetence schválení účetní závěrky města. Účetní závěrka je soustava účetních výkazů, 
a to Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu. 
Tyto materiály jsou zpracovány k 31. 12. 2020 a jsou přílohou tohoto podání. Originály těchto dokumentů jsou k 
nahlédnutí na finančním odboru. V souladu s výše uvedenou zákonnou úpravou předkládáme ZM účetní závěrku 
ke schválení. Souhrnná rekapitulace a porovnání 2019/2020: 20192020Daňové příjmy290 522279 102Neinvestiční 
dotace52 16576 725Investiční dotace1 60928 845Ostatní příjmy19 48326 756Celkem příjmy363 779411 428 
Provozní výdaje305 135294 021Investiční výdaje95 93849 069Výdaje celkem401 073343 090 Saldo hospodaření-
37 29468 338Splátky úvěrů7 5927 592Stav úvěrů – zůstatek51 96944 377Stav financí – běžný účet109 041169 
623(včetně fondů, bez kaucí) Celkové výdaje na opravy27 23522 106Účetní odpisy27 74426 180Celkové 
Investice95 93849 069 Stavy fondu FRTI15 99114 588Stavy fondu Sociálního8691 977 Rok 2020 byl rokem který 
nemá v historii veřejných financí precedens. V návaznosti na celosvětovou pandemii COVID 19 došlo k propadu 
HDP dílčích ekonomik a de facto k narušení celosvětových obchodně ekonomických vazeb. Souběžně došlo k 
dočasnému omezení volného pohybu zboží a osob v rámci EU. Většina vyspělých ekonomik na tuto situaci 
reagovala subvenční politikou, což byla i metodika vlády ČR. V rámci této podpory ekonomiky byly městům a obcím 
přislíbeny kompenzace za ušlé daně, které přímo korespondují s výkonem ekonomiky státu. Město RpR takto 
mimořádně inkasovalo kompenzační bonus ve výši 20,5 mil Kč, který je součástí výše uvedené tabulky. Mimo tuto 
subvenci byl rozpočet města aktualizován tzv. ,,škrtacími,, rozpočtovými opatřeními. Jednalo se zejména o :*) ROP 
č. 3 – 20,0 mil Kč*) ROP č. 5 – 6,8 mil Kč. Ekonomika města tedy reagovala na vzniklou situaci získáním 
mimořádného bonusů 20,5 mil a škrty na výdajové straně v částce cca 27 mil, a to zejména pak v provozní oblasti. 
Kombinací těchto dvou mimořádných opatření nedošlo k platební neschopnosti města ani k žádným zásadním 
omezením v oblasti správy majetku. Na výdajové stránce byly poníženy zejména mzdové prostředky, výdaje na 
kulturně společenské akce apod. Významnou, ale plánovanou, skutečností bylo také přijetí dotace na modernizaci 
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ZŠ v částce 31 mil Kč. Tuto dotaci město obdrželo k ukončené akci, tzn. výdaje byly již uhrazeny. Detail dalších 
nedočerpaných položek je pak součástí Návrhu závěrečného účtu 2020.  
Přílohy: 
Příloha č. 1: Navrh_zaverecneho_uctu_2020.pdf 
Příloha č. 2: Zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_2020_original_anonym.pdf 
Příloha č. 3: Hospodarske_vysledky_PO_a_obchodnich_spolecnosti_2020.xls 
Příloha č. 4: Vykaz_zisku_a_ztrat_12_2020.pdf 
Příloha č. 5: Rozvaha_12_2020.pdf 
Příloha č. 6: Priloha_12_2020.pdf 
Příloha č. 7: Prehled_o_zmenach_vlastniho_kapitalu_12_2020.pdf 
Příloha č. 8: Prehled_o_peneznich_tocich_12_2020.pdf 
Příloha č. 9: FIN2_12_2020_12.pdf 
Příloha č. 10: Rocni_zprava_interniho_auditu_2020.pdf 
Příloha č. 11: Inventarizacni_zprava_2020_anonym.pdf 
Příloha č. 12: Rozbor_plneni_rozpoctu_2020.XLSX 
Příloha č. 13: Rozbor_ekonomicke_cinnosti_VHC_2020_zm.xlsx 
Diskuze:  
Bc. Blinková – zajímá se o rezervní fondy příspěvkových organizací, jak s nimi budou příspěvkové organizace 
nakládat? 
Ing. Kučera – informuje, že z velké části jsou generovány u školek a škol při odpisu majetku. Pořízení majetku, 
které mají ve školách. Provádí se analýza o stáří majetku. 
Bc. Blinková – požaduje materiály, jakmile bude hotová analýza.  
Ing. Hrnčárek – doplňuje, že existují návrhy o spolufinancování dalších akcí. Zřizovatel může odvést nadbytečné 
peníze z fondu, pokud je na účtu přebytek. 
 
usnesením č. 10/17/ZM/22/06/2021  - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 
2020, a to bez výhrad, a schvaluje závěrečný účet a účetní závěrku města Rožnov pod Radhoštěm sestavenou k 
31. 12. 2020, dle důvodové zprávy a předložených příloh. 
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 2 (M. Blinková, A. Vychodil), Nehlasovalo: 0  

 

8 - Projednání závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2020 - 
předkládají: Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek   
Důvodová zpráva:  
Závěrečný účet (zpráva o hospodaření) rekapituluje rozpočtové hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko 
(dále jen „sdružení“) v roce 2020. Zpráva byla zveřejněna na úředních deskách jednotlivých členských obcí. Valná 
hromada sdružení projednala dne 3. 6. 2021 závěrečný účet včetně zprávy o přezkumu hospodaření sdružení a 
vyjádřila souhlas s jeho celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Zákonnou podmínkou schvalovacího procesu 
je i následné předložení závěrečného účtu v zastupitelstvech jednotlivých členských obcí dle § 39 odst. 11 zákona 
číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. „Závěrečný účet 
svazku obcí se předkládá zastupitelstvům členských obcí, a to neprodleně po jeho schválení v orgánu svazku obcí“ 
Prostřednictví Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko se město Rožnov p. R podílelo na odkanalizování regionu v 
projektu ČRB I a ČŘB II. Splátky projektu ČŘB I jsou již doplaceny a ručení města za část úvěru skončilo. Splátky 
ČŘB II byly v roce 2020 po vyúčtování podstatně sníženy a k doplacení k dnešnímu datu zbývá cca 700 tis. Kč. 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Zaverecny_ucet_SOMV_za_rok_2020_schvaleny_anonym.pdf 
Příloha č. 2: Zprava_c._389_2020_EKO_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_anonym.pdf 
Příloha č. 3: Zprava_RK_SOMV_o_vysledku_kontroly_hospodareni_SOMV_za_rok_2020_anonym.pdf 
 
usnesením č. 11/17/ZM/22/06/2021  - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a bere na vědomí předložený závěrečný účet Sdružení 
obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, Vsetín, IČO 70238880 za rok 2020 a zprávu č. 389/2020/EKO 
o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2020, která tvoří přílohu 
závěrečného účtu. 
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (M. Blinková)  
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D) Odbor strategického rozvoje a projektů 

9 - Informace o zhotovení dokumentu Plán udržitelné mobility města - předkládají: Ing. 
Michal Laktiš, Ing. Jan Kučera MSc.   
Důvodová zpráva:  
V rámci projektu Efektivní úřad v Rožnově pod Radhoštěm byl od listopadu 2019 zpracováván strategický 
dokument Plán udržitelné mobility města na roky 2021-2030, který je zaměřen na oblast dopravy ve městě. 
Vlivem koronavirové situace byla analytická část (příloha č. 1) zhotovena až v říjnu 2020. 
Následně byly připraveny a v únoru 2021 Zastupitelstvem města odsouhlaseny scénáře rozvoje pro jednotlivé 
segmenty dopravy (příloha č. 2). 
Do dubna 2021 byly zpracovatelem dokumentu, společností CityTraffic, s.r.o. (původně ANTE, spol. s r.o.), scénáře 
rozpracovány a byla vytvořena textová část návrhové části (příloha 3) s příslušnými grafickými přílohami - návrhy 
cyklomapy, rámcově síť MHD, zóny parkování apod. (v příloze č. 4). 
Dle metodiky využité pro zhotovení Strategického plánu byly zpracovány také karty specifických cílů a opatření 
(příloha č. 5). 
Rozvojové směry jsou nakonec rozpracovány do návrhu aktivit, tedy do akčního plánu PUM (příloha č. 6), který 
bude využit jako zásobník při každoročních aktualizacích akčního plánu Strategického plánu (SPRM včetně 
akčního plánu jsou řídícími dokumenty města). 
Průběžné výstupy byly pravidelně projednávány a připomínkovány Pracovní skupinou pro Plán udržitelné mobility, 
také Strategickým výborem při řešení SPRM, dále byl 18. května 2021 uspořádán seminář pro zastupitele města a 
9. června 2021 se uskutečnilo veřejné projednání finálních výstupů přenášené Televizí Beskyd, ale i s možností 
osobní účasti. Taktéž je vytvořena webová stránka roznov.cz/pum s informacemi a výstupy. 
Přílohy: 
Příloha č. 1: 1_Analyticka_cast.pdf 
Příloha č. 2: 2_Scenare_rozvoje_vybrane.xlsx 
Příloha č. 3: 3_Navrhova_cast_kompletni.docx 
Příloha č. 4: 4_Prilohy_navrhove_casti.zip 
Příloha č. 5: 5_Specificke_cile_a_opatreni.docx 
Příloha č. 6: 6_Navrh_aktivit.xlsx 
 
Hosté u bodu: Mgr. Petr Pšenička  
Diskuze:  
Ing. Holiš – informuje, že komunikace probíhá i na kraji. Komentuje, že momentálně zřízení dopravy je velice 
komplikovaná kvůli situaci s covidem. Doporučuje prověřit situaci, zda je vůbec zájem zřizovat MHD. 
p. Pšenička – reaguje tak, že záleží, jak se na to daný zřizovatel dívá. Od roku 2024 bude svět takový, jako v roce 
2019, kdy MHD rapidně rostla. Zelená politika Evropy tomuto bude nahrávat. Tvrdí, že trend se obrátí a veřejná 
doprava bude využívána jako v roce 2019. 
Mgr. Drápal – zajímá se o směrové měření, kdy auta vjíždějí a vyjíždějí, zda byli měřeni také cyklisté vyjíždějící z 
města a do města a chodci? 
p. Pšenička – odpovídá, že nebylo měřeno, měřeny byly pouze auta. 
Ing. Kučera – doptává se, zda byl proveden průzkum, kolik občanů by mělo zájem o zřízení? 
p. Pšenička – informuje, že nebylo takto prověřeno. Dotazovalo se, kde vidí občané problémy, zda např. v 
parkování. Na požadavek zřízení MHD se nedotazovalo. 
p. Koryčanský – myslí si, že MHD v Rožnově chybí, ale tento projekt z jeho pohledu vypadá megalomanský. Vidí 
problémy v dopravě, také u ulice u Loany, od finančního úřadu směrem na Koryčanské paseky. Jak si má vysvětlit 
protichůdný názor, že je potřeba zklidnit ruch ve městě a zároveň nechat každou hodinu projíždět autobus? Jeho 
názor je takový, že je pro MHD, kdy by menší autobus svážel občany z odlehlejších míst Rožnova p. R. 
p. Pšenička – reaguje, že se jedná o klasické obavy, ale intenzita dopravy autobusu by byla přijatelná, jako 
alternativy může nabídnout cyklodopravu, ale toto spěje k ježdění autem. 
Ing. Kučera – reaguje, že pokud město nenabídne bezpečnou doprava, fungující MHD, přijatelnou cyklodopravu, 
tak lidé budou stále jezdit automobily. Poukazuje na to, že pokud bude zřízená MHD, tak je potřeba ji udělat kvalitně, 
ne dělat poloviční řešení. 
MUDr. Němeček – souhlasí s p. Koryčanským.  
Ing. Střálková – vyzývá p. Pšeničku, jestli by nemohl uvést příklady měst, kde byla takto vybudována doprava? 
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p. Pšenička – uvádí Prahu, kdy cílí na různých místech na různé skupiny, koncept nelze implementovat do 
Rožnova, ale může sloužit aspoň k inspiraci. 
MUDr. Němeček – informuje se, zda byla řešena infrastruktura pro cyklisty v rámci tohoto projektu? 
p. Pšenička – potvrzuje, že bylo řešeno. 
 
usnesením č. 12/17/ZM/22/06/2021  - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí zhotovení dokumentu Plán udržitelné mobility města 
na roky 2021-2030 dle důvodové zprávy a předložených přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

10 - Schválení dokumentu Pravidla pro posuzování a podporu revitalizací bytových domů 
a schválení aktualizace FRTI - předkládají: Ing. Michal Laktiš, Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Jan 
Kučera MSc.   
Důvodová zpráva:  
Na zasedání dne 22. dubna 2021 vzalo Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm na vědomí informace o 
přípravě dokumentu Pravidla pro podporu a posuzování revitalizací bytových domů, usnesením č. 
14/16/ZM/20/04/2021. 
V následujícím období byl dokument dopracován do finálního znění, přičemž proběhly minimální korekce. Za 
zmínku stojí, že dle doporučení z finančního odboru došlo k rozdělení příjmu žádostí o dotaci do dvou termínů (viz 
příloha podání č. 1, str. 7). V důsledku toho budou první dotace dle těchto pravidel vyplaceny až v roce 2022.  
Dokument je cestou k nastavení požadavků při provádění revitalizací, Město se tak snaží přispět k ochraně 
urbanistických a architektonických hodnot stávající zástavby a zapojit se do záležitostí vzhledu a funkčnosti 
bytových domů. Zároveň je zde motivační aspekt pro stavebníky - při dodržování požadavků na vzhled a funkčnost 
bytových domů budou podpořeni finančním příspěvkem na úhradu nákladů spojených s revitalizací. 
Zdrojem peněžních prostředků na podporu stanoveného účelu je Fond rozvoje technické infrastruktury města 
Rožnov pod Radhoštěm, informace byla zapracována do dokumentu. 
Pravidla současně vyvolávají změnu zásad Fondu rozvoje technické infrastruktury (viz příloha podání č. 5), 
schválení aktualizace je předmětem usnesení č. 2 tohoto podání. 
Přílohy: 
Příloha č. 1: 1_Pravidla_posuzovani_a_podpora_revitalizaci_BD_2021_konecne_zneni.docx 
Příloha č. 2: 2_Pravidla_BD_priloha_c._1_Jednotne_pozadavky_na_vzhled_a_funkcnost_bytovych_domu.docx 
Příloha č. 3: 3_Pravida_BD_priloha_c._2_zadost.doc 
Příloha č. 4: 4_Pravidla_BD_priloha_c._3_smlouva.doc 
Příloha č. 5: 5_Zasady_FRTI_aktualizace_c._3_2021.docx 
 
usnesením č. 13/17/ZM/22/06/2021  - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje dokument "Pravidla pro posuzování a podporu revitalizací 
bytových domů" dle důvodové zprávy a předložených příloh č. 1, 2, 3 a 4. Schválená "Pravidla pro posuzování a 
podporu revitalizace bytových domů" jsou součástí tohoto usnesení. 
Hlasování: Pro: 14, Proti: 1 (A. Vychodil), Zdrželo se: 2 (M. Blinková, M. Drápal), Nehlasovalo: 1 (P. Kopecký)  

 
usnesením č. 14/17/ZM/22/06/2021  - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje aktualizaci Zásad pro zřízení a použití peněžního Fondu 
rozvoje technické infrastruktury města Rožnov pod Radhoštěm spočívající v doplnění nového účelu použití, a to 
„poskytnutí dotace na podporu revitalizací bytových domů na území města dle pravidel schválených 
zastupitelstvem města“, dle důvodové zprávy a přílohy č. 5 projednávaného bodu. Aktualizované znění Zásad pro 
zřízení a použití peněžního Fondu rozvoje technické infrastruktury města Rožnov pod Radhoštěm je součástí 
tohoto usnesení. 
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (A. Vychodil), Nehlasovalo: 2 (M. Blinková, P. Kopecký)  
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11 - Schválení záměru zajištění energetických úspor ve vybraných budovách ve vlastnictví 
města a jím zřizovaných příspěvkových organizací prostřednictvím financování metodou 
EPC (Energy Performance Contracting) - předkládá: Ing. Michal Laktiš   
Důvodová zpráva:  
Odbor strategického rozvoje a projektů (OSRaP) zajistil zpracování "Analýzy vhodnosti realizace energetických 
úspor metodou EPC na objektech v majetku Města Rožnova pod Radhoštěm" (příloha č. 1, spolufinancované z 
programu EFEKT 2 Ministerstva průmyslu a obchodu), která, jak z názvu vyplývá, ve vybraných objektech 
analyzovala potenciál pro realizaci energeticky úsporných opatření s využitím metody EPC.Financování touto 
metodou je jednou z mnoha možností financování energeticky úsporných opatření. Mezi hlavní výhody této metody 
patří mimo jiné garance poskytovatele služby EPC za dosažené úspory a rovněž nezatěžování rozpočtu města nad 
rámec běžných výdajů za energie. Město tak může vlastní finanční prostředky směřovat do jiných oblastí, které se 
tímto způsobem realizovat nedají. Blíže se popisu metody EPC věnuje příloha č. 2.Z výše uvedené analýzy 
vyplynulo doporučení zpracovatele pro realizaci úsporných opatření pomocí metody EPC.Rada města na svém 
zasedání dne 18. 1. 2021 projednala výsledky a doporučení této analýzy, souhlasila s doporučením pokračovat v 
přípravě projektu EPC a uložila OSRaP zajistit zpracování zadávací dokumentace pro výběr dodavatele EPC 
projektu (poskytovatele služby EPC).OSRaP zajistil zpracování zadávací dokumentace prostřednictvím externího 
zpracovatele v rámci mezinárodního projektu BEACON, kterého se město účastní, a to zdarma (náklady hrazeny 
z projektu BEACON).Do projektu (zadávací dokumentace) budou zahrnuty všechny doporučené objekty dle 
analýzy, kromě budovy polikliniky a to s ohledem na složitost zapojení tohoto čistě komerčního objektu. Seznam 
objektů zařazených do projektu EPCZŠ 5. května ZŠ Pod Skalkou ZŠ VidečskáMŠ Radost 5. května 1701MŠ 1. 
máje 1153MŠ 1. máje 864MŠ 5. května 1527MěÚ „Štefanium“Zimní stadion Krytý bazénVeřejné osvětlení. 
Předpokládaná doba trvání projektu ve smyslu splácení úspor je 10 let. Předpokládaná celková hodnota je cca 20 
mil. Kč. Na základě výše uvedených skutečností energetik města a odbor strategického rozvoje a projektů 
doporučují zastupitelstvu města schválit záměr realizace energetických úspor prostřednictvím EPC projektu. 
Zároveň navrhujeme, aby financování celého projektu probíhalo formou dodavatelského financování od 
poskytovatele. Cena za poskytnuté služby tedy nebude uhrazena jednorázově, ale postupně, formou splátek s tím, 
že za odložení splatnosti ceny bude město hradit úrok. Požadavek na dodavatelský způsob financování bude 
zapracován již v požadavcích zadávací dokumentace při vyhlášení veřejné zakázky. Protože schválení dohody o 
splátkách se lhůtou delší než 18 měsíců spadá podle § 85 písm. h) zákona o obcích do vyhrazené působnosti 
zastupitelstva, žádáme tímto zastupitelstvo o souhlas s tímto způsobem financování. Konkrétní dohoda o splátkách 
bude zastupitelstvu předložena ke schválení poté, kdy budeme znát na základě výsledků veřejné zakázky konkrétní 
údaje (vysoutěženou cenu za poskytnuté služby, výši splátek i úrok).  
Přílohy: 
Příloha č. 1: Analyza_EPC_Roznov_pod_Radhostem_FINAL.pdf 
Příloha č. 2: EPC_Prirucka_pro_verejne_zadavatele.pdf 
Diskuze:  
Ing. Kučera – vidí to jako projekt, který nemá vliv na rozpočet města. Pro města je to garantovaná úspora.  
 
usnesením č. 15/17/ZM/22/06/2021  - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 

1. schvaluje záměr financování energeticky úsporných opatření na objektech ve vlastnictví města a jím 
zřizovaných příspěvkových organizací prostřednictvím metody energetických služeb se zaručenou 
úsporou (EPC) 
2. souhlasí s úhradou vysoutěžené ceny za poskytnuté služby formou splátek a 
3. ukládá radě města zajistit nezbytné úkony pro výběr poskytovatele služeb EPC, 

dle důvodové zprávy a předložených příloh. 
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 3 (P. Kopecký, K. Kosová, Z. Němeček)  

  

E) Odbor školství a sportu 

12 - Zřízení organizace Sport Rožnov, příspěvková organizace - předkládají: Mgr. Lucie 
Vančurová, Ing. Jan Kučera MSc.   
Důvodová zpráva:  
V souladu s usnesením č. 33/16/ZM/20/04/2021, kdy zastupitelstvo města projednalo informaci k převodu 
městských sportovních zařízení a schválilo postup převodu městských sportovních zařízení ze společností KRYTÝ 
BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. a KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. na nově zřizovanou sportovní 
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příspěvkovou organizaci města Vám předkládáme ke schválení zřízení této příspěvkové organizace k 1. říjnu 2021 
a schválení textu zřizovací listiny. Text znění zřizovací listiny byl rovněž konzultován s Mgr. Mumulosem. Součástí 
zřizovací listiny jsou i příloha č. 1 a příloha č. 2, na základě kterých se organizaci ke dni vzniku předá svěřený 
majetek:- nemovitý majetek (atletické hřiště Dany Zátopkové a k tomu přilehlé pozemky a workoutové hřiště),-
movitý majetek (kamerový systém u atletického hřiště D. Zátopkové, stojan na kola, zametací stroj Kärcher, kovová 
vitrína). Jakmile bude zřízena příspěvková organizace bude potřeba zajistit zápis organizace do veřejného rejstříku 
vedeného Krajským soudem Ostrava a dále provést záznam do Katastru nemovitostí k svěřenému nemovitému 
majetku dle zřizovací listiny a její přílohy č. 1 Dále bychom Vás rádi informovali, ze dne 30. dubna vyhlásila rada 
města výběrové řízení na ředitele/lku nově vznikající příspěvkové organizace. Přihlášky lze podávat do 30. června. 
Předpokládáme, že výběrové řízení a individuální pohovory s potencionálními uchazeči proběhne 15. července. 
Následně by mohla rada města jmenovat s účinností k 1.říjnu nového ředitele do funkce na svém zasedání dne 23. 
července. (Pozn.: proces výběrového řízení probíhá v souladu s Pokynem rady města č. P-RM/03 Pravidla pro 
činnost výběrové komise a pro posuzování vhodnosti jednotlivých uchazečů na funkci ředitele neškolských 
příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm).  
Přílohy: 
Příloha č. 1: ZL_Sport_Roznov_verze_3_po_projednani_v_RM_Mgr._Mumulosem_pro_ZM.doc 
Diskuze: 
Bc. Blinková – dotazuje se, zda prošly auditem také komerční domy? Dále se zajímá, jakou formou bude probíhat 
zpětný odkup podílu? Včera obdrželi e-mail od pana místostarosty, aby mohli nad tímto procesem dohlížet a 
nerozumí tedy tomu, proč mají dnes hlasovat, když k tomuto tématu proběhnou ještě diskuze? Podotýká, že chybí 
provozně – ekonomický model. Vadí jí, že Krytý Bazén, Komerční Domy, Městské Lesy jsou pod důkladnou 
kontrolou valné hromady a dozorčích rad, ale u příspěvkové organizace bude model takový, že se bude 1x ročně 
zpovídat radě města. Zmiňuje, že by ji zajímalo, kolik bude stát město tato organizace ročně. Dnes obdržela e-mail 
od pana místostarosty Melchera, který nepochopila a požaduje vysvětlení. 
Ing. Kučera – vysvětluje, že postupujeme v rámci harmonogramu, kdy je k dispozici zřizovací listina příspěvkové 
organizace, aby mohla být založena, mohl nastoupit nový ředitel a aby mohl přesun majetku fungovat. Informuje, 
že zřízení bylo zdůvodněno již na dubnovém zasedání, ale připomene znovu, kdy sportovní majetek máme v 
několika organizacích, dále jsou v organizacích komerčních, které jsou ztrátové. Potenciál pro získání dotací je u 
příspěvkové organizace vyšší než u komerčních organizací. Ohledně kontroly záleží na tom, jak se domluví 
zastupitelstvo nebo rada. 
Ing. Hrnčárek – vysvětluje provozní model finančních prostředků. Roční příspěvky a dotace jsou okolo 14 mil Kč, 
kdy tato částka musí být zaslána automaticky. Pokud společnosti předáme jiný majetek, vzniknout tímto náklady 
na údržbu. Nyní existuje znalecký posudek na podnik Krytý bazén (lukrativní aktiva), ale podnik není schopen být 
bez provozních dotací, které dělají 50 % jejich tržeb. Znalecký posudek je ve výši 44,5 mil Kč. Jedná se o 
teoretickou kupní cenu. 
RNDr. Melcher – vysvětluje, jaký byl záměr e-mailu. (viz video záznam 3:29:07) 
Bc. Blinková – komentuje tento fakt, že jedná se o velkou změnu, což znamená vysoké finanční prostředky. 
Podotýká, že nemá dostatek informací, aby odhlasovala kladně. 
p. Koryčanský – doptává se, kolik nás tento převod bude stát? 
Ing. Hrnčárek – podklady se dopracovávají, důležité je si uvědomit, že prodávající a kupující je město. Kupní cena 
je v tomto případě potřebná kvůli dani, jinak není nijak důležitá. Existují dílčí výpočty, kdy se bude jednat o částky 
ca 1–2 mil Kč. 
 
usnesením č. 16/17/ZM/22/06/2021  - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm zřizuje k 1. 10. 2021 příspěvkovou organizaci Sport Rožnov, 
příspěvková organizace, se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 10872345 a schvaluje 
zřizovací listinu této organizace dle předložené přílohy č. 1. Schválená zřizovací listina je součástí tohoto usnesení. 
Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo se: 4 (M. Blinková, J. Koryčanský, Z. Němeček, A. Vychodil), Nehlasovalo: 0  

usnesením č. 17/17/ZM/22/06/2021  - Schvaluje  
 Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm v souvislosti se zřízením nové příspěvkové organizace Sport 
Rožnov, příspěvková organizace ukládá:  

1. odboru školství a sportu MěÚ provést zápis organizace Sport Rožnov, příspěvková organizace do 
veřejného rejstříku vedeného Krajským soudem Ostrava 
2. odboru správy majetku MěÚ provést záznam do katastru nemovitostí k svěřenému nemovitému majetku 
dle zřizovací listiny a její přílohy č. 1 organizace Sport Rožnov, příspěvková organizace. 
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Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo se: 4 (M. Blinková, J. Koryčanský, Z. Němeček, A. Vychodil), Nehlasovalo: 0  

 

13 - Individuální dotace 2021 II. kolo - předkládají: Mgr. Lucie Vančurová, Ing. Jan Kučera 
MSc.   
Důvodová zpráva:  
V souladu s časovým harmonogramem individuálních dotací a s čl. VIII Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města 
schválených Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm dne 12.11.2020 usnesením č. 8/13/ZM/12/11/2020 (dále 
jen Dotační zásady) byla podána žádost o individuální dotaci z rozpočtu města subjektem Agentura Orange s.r.o. na 
projekt RožnovFest (viz příloha č. 1- žádost).Posuzování a hodnocení žádosti o poskytnutí individuální dotace v souladu 
s Dotačními zásadami posuzuje a hodnotí rada města a to na základě podkladů s ohledem na účel určený žadatelem v 
žádosti, doporučení komisí a podle dotačních zásad. K žádostem, které přesahují v jednotlivém případě částku 50 000Kč, 
rada města svým usnesením doporučuje zastupitelstvu města návrhy dotací podle jednotlivých žádostí. Dne 28.5. 2021 
rada města projednala předmětnou žádost a přijala k ní usnesením č. 1744/90/RM/28/05/2021 následující doporučení 
pro zastupitelstvo města: "Rada města Rožnov pod Radhoštěm doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální 
dotaci Agentuře Orange s. r. o. , se sídlem Maxe Švabinského 2239, 738 01 Frýdek - Místek, IČO 26856425 ve výši 
100.000 Kč na projekt "RožnovFest" dle důvodové zprávy a předložených příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod 
Radhoštěm předložit žádost o poskytnutí této individuální dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Rožnov 
pod Radhoštěm." 
Přílohy: 
Příloha č. 1: IND_II_2.pdf 
Příloha č. 2: ZASADY_PRILOHA_3_smlouva_IND_2021.pdf 
Příloha č. 3: Doporuceni_OKS_a_komise.docx 
 
usnesením č. 18/17/ZM/22/06/2021  - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace společnosti Agentura Orange s. 
r.o., Maxe Švabinského 2239,Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek, IČ 26856425 ve výši 100 000 Kč na projekt RožnovFest 
dle důvodové zprávy a předložených příloh a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvu o poskytnutí individuální 
dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 8/13/ZM/12/11/2020 dne 12.11.2020 s 
příjemcem individuální dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a sportu MěÚ k podpisu této smlouvy. 
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Blinková), Nehlasovalo: 0  

 

14 - Projednání Programové podpory 2021 v návaznosti na pandemii koronaviru - 
předkládají: Mgr. Lucie Vančurová, Ing. Jan Kučera MSc.   
Důvodová zpráva:  
Na únorovém zasedání zastupitelstva města bylo mimo jiné projednáno a schváleno poskytnutí 119 dotací v rámci 
vyhlášených programů podpory na projekty, které naleznete v příloze podání č. 1.Část těchto projektů byla dotčena 
v uplynulých měsících událostmi v souvisejících s pandemií koronaviru, buď se nemohly konat, nebo byly 
znemožněny přípravné práce na projektech. Někteří z příjemců podpory se rozhodli, že projekt nebudou realizovat 
a poskytnutou dotaci městu vrátí, nebo smlouvu o poskytnutí dotace nepodepíší, někteří z příjemců podpory 
analyzují situaci a teprve se rozhodnou, zda projekt uskuteční, část příjemců se rozhodla, že akci uspořádají v 
náhradním termínu letošního roku. Smlouvy o poskytnutí programové podpory ve článku II, odst. 1 odkazují na 
podanou žádost, ve které je uveden původně předpokládaný termín akce. Pokud má tedy dojít ke změně termínu 
realizace akce, který je uveden v žádosti, zastupitelstvo může rozhodnout o změně podmínek poskytnutí dotace. 
Takové rozhodnutí bude představovat modifikaci původního rozhodnutí o podmínkách přidělení dotace. 
Zastupitelstvo města by udělilo generální souhlas se změnou schválených podmínek poskytnutí dotace a změna 
by se týkala všech, kteří splní tyto podmínky: žadatelé, umožní-li to okolnosti, dokončí své projekty dle původně 
avizovaných termínů a jen s nezbytně nutným posunem, žadatelé zachovají původní koncept projektu (určený účel) 
a dodrží závazná rozpočtová pravidla stanovená ve smlouvě, minimální programové změny anebo změny místa 
realizace - nezbytně nutné vzhledem k okolnostem - jsou přijatelné, veškeré změny (termínu, obsahu, místa) 
žadatelé s uvedením důvodu včas písemně oznámí Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm – odboru školství 
a sportu. Splnění těchto a dodržení podmínek by se posoudilo nejpozději při vyúčtování dotace. 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Dotace_priloha_1.pdf 
 
usnesením č. 19/17/ZM/22/06/2021  - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm v návaznosti na usnesení č. 10/15/ZM/23/02/2021 ze dne 23. 2. 
2021 o poskytnutí programové dotace jednotlivým žadatelům rozhodlo, že všem příjemcům programové dotace v 
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roce 2021 na projekty, jejichž realizace byla dočasně znemožněna z důvodu pandemie koronaviru a s ní 
souvisejících opatření orgánů státní správy, se tímto bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí 
programové dotace umožňuje posunout termín realizace uvedený v žádosti o programovou dotaci až k datu 31. 
12. 2021 za těchto podmínek: 

1. žadatelé, umožní-li to okolnosti, dokončí své projekty dle původně avizovaných termínů a jen s nezbytně 
nutným posunem, 
2. žadatelé zachovají původní koncept projektu (určený účel) a dodrží závazná rozpočtová pravidla 
stanovená ve smlouvě, minimální programové změny anebo změny místa realizace - nezbytně nutné 
vzhledem k okolnostem - jsou přijatelné, 
3. veškeré změny (termínu, obsahu, místa) žadatelé s uvedením důvodu včas písemně oznámí 
Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm – odboru školství a sportu. 

Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

  

F) Odbor správy majetku 

15 - Projednání a schválení prodeje pozemku p.č. 211/10 ve vlastnictví města a výkup 
pozemků p.č. 198/3 a p.č. 211/14 v k.ú. Hážovice - předkládají: Ing. Lenka Pavelková, Mgr. 
Kristýna Kosová   
Důvodová zpráva:  
Na základě revize katastru nemovitostí bylo město Rožnov pod Radhoštěm vyzváno k odstranění nesouladu ve 
způsobu využití pozemku p. č. 211/1 v k. ú. Hážovice (viz. příloha č. 1 - situační snímek). Pozemek p. č. 211/1 o 
výměře 2.344 m2 se nachází v centru místní části Hážovice a je využíván jako sportoviště, místní komunikace a 
zeleň. Na základě podnětu katastrálního úřadu byly jednotlivé plochy s rozdílným způsobem užívání zaměřeny, 
odděleny a nově označeny. Katastrálnímu úřadu byly doručeny dle příslušných právních předpisů listiny dokládající 
změnu účelu užívání dle skutečnosti. Katastrální úřad provedl zápis geometrického plánu č. 493-70/2020, který je 
v příloze č. 2 projednávaného bodu, čímž byl u jednotlivých nově vzniklých parcel změněn způsob využití dle 
skutečného stavu. V rámci geodetického měření bylo zjištěno, že část místní komunikace 3. třídy, pasportní č. 
635c, se nachází i na části pozemku p. č. 198/1 a části pozemku p. č. 211/4 v soukromém vlastnictví. Geometrickým 
plánem č. 493-70/2020 byl z pozemku p. č. 198/1 oddělen a nově označen pozemek p. č. 198/3 o výměře 2 m2 a 
z pozemku p. č. 211/4 byl oddělen a nově označen pozemek p. č. 211/14 o výměře 5 m2 ve vlastnictví pana P. V., 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Dále byl v rámci geometrického plánu č. 493-70/2020 z pozemku p. č. 211/1 ve 
vlastnictví města oddělen a nově označen pozemek p. č. 211/10 o výměře 4 m2, který je součástí zaplocené 
zahrady manželů P. V. a M. V. ,756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Tyto nově zapsané pozemky jsou předmětem 
navrhovaného majetkoprávního narovnání v této lokalitě, dle kupní smlouvy uvedené v příloze č. 3 projednávaného 
bodu pod číslem 57/2021/OSM v tomto rozsahu: Město kupní smlouvou č. 57/2021/OSM převede pozemek p. č. 
211/10 o výměře 4 m2 do vlastnictví manželů P. V. a M. V., oba trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm za 
cenu ve výši 800,- Kč (tj. 200,- Kč/m2). Pan P. V. kupní smlouvou č. 57/2021/OSM převede pozemek p. č. 198/3 o 
výměře 2 m2 a pozemek p. č. 211/14 o výměře 5 m2 do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za cenu ve výši 
1.400,- Kč (tj. 200,- Kč/m2). Na převáděných pozemcích vázne zástavní právo smluvní ve prospěch Komerční 
banky. Komerční banka před realizací převodu vydala "Stanovisko k převodu pozemků a vzdání se zástavního 
práva", ve kterém souhlasí s převodem pozemků do vlastnictví města a písemně se zavázala, že po uzavření kupní 
smlouvy a jejím doložení bance bude ze strany banky vydáno prohlášení ke zrušení zástavního práva viz. příloha 
č. 5 projednávaného bodu. Pro stanovení ceny obvyklé bylo zpracováno "Odborné vyjádření k ceně č. 70-2020 ze 
dne 9.7.2020" certifikovaným odhadcem nemovitých věcí Ivo Pupíkem, 1. máje 1036, 757 01 Valašské Meziříčí, 
které je přílohou č. 4 projednávaného bodu. Dle odborného vyjádření je cena za zpevněné pozemky stanovena na 
200,- Kč/m2. Záměr na prodej pozemku p. č. 211/10 byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne 
14.5.2021, usnesením č. 1715/88 a zveřejněn na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup, od 
18.5.2021 do 03.06.2021. V době zveřejnění záměru na úřední desce nebyly vzneseny žádné připomínky či 
podněty k prodeji. Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání znění kupní smlouvy č. 
57/2021/OSM, dle které bude realizován prodej pozemku p. č. 211/10 a nabytí - výkup pozemků pod místní 
komunikací p. č. 198/3 a p. č. 211/14 v k. ú. Hážovice (viz. příloha č. 6 projednávaného bodu). Kdy návrh na vklad 
dle čl. V odst. 1 smlouvy č. 57/2021/OSM bude podán po výmazu zástavního práva vázaného na pozemky p. č. 
198/3 a p. č. 211/14 v k. ú. Hážovice.  
Přílohy: 
Příloha č. 1: Priloha_c._1_situacni_snimek_pozemek_p.c._211_1_puvodni_stav_.pdf 
Příloha č. 2: priloha_c._2_geometricky_plan_c._493_70_2020.pdf 
Příloha č. 3: Priloha_c._3_kupni_smlouva_57.2021_OSM_.pdf 
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Příloha č. 4: Priloha_c._4_Odborne_vyjadreni_k_cene.pdf 
Příloha č. 5: Priloha_c._5_Stanovisko_banky_09._06.2021.jpg 
Příloha č. 6: Priloha_c._6_Situacni_snimek.jpg 
 
usnesením č. 20/17/ZM/22/06/2021  - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej pozemku ve vlastnictví města p. č. 211/10 o výměře 
4 m2 do vlastnictví manželů P. V. a M. V., oba trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a koupi pozemků ve 
vlastnictví P. V., trvalý pobyt  756 61 Rožnov pod Radhoštěm, p. č. 198/3 o výměře 2 m2 a p. č. 211/14 o výměře 
5 m2 do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, to vše v k. ú. Hážovice, dle důvodové zprávy a příloh 
projednávaného bodu a uzavření kupní smlouvy č. 57/2021/OSM mezi P. V., M. V. a městem Rožnov pod 
Radhoštěm, ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva je součástí 
usnesení. 
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (M. Blinková, J. Kučera)  

 

16 - Projednání a schválení převodu spoluvlastnických podílů ve vlastnictví města 
Rožnova pod Radhoštěm na pozemcích p.č. st. 2336 (č.p. 1349) a p.č. st. 2293 (č.p. 1534) 
pod bytovými domy, vlastníkům příslušných bytových jednotek v k.ú. Rožnov p.R. - 
předkládají: Ing. Lenka Pavelková, Mgr. Kristýna Kosová   
Důvodová zpráva:  
Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm schválilo dne 27. 9. 1995 usnesením č. VII/17 převody 
spoluvlastnických podílů na stavebních pozemcích pod bytovými domy z majetku města do majetku vlastníků 
bytových jednotek darováním. Výše uvedené usnesení zastupitelstva č. VII/17 ze dne 27.9.1995 je přílohou č. 3 
projednávaného bodu. V minulosti byly všechny podíly na stavebních pozemcích pod bytovými domy převáděny 
vlastníkům jednotlivých bytových jednotek na základě tohoto usnesení. Město Rožnov pod Radhoštěm je stále 
vlastníkem dvou podílů na pozemcích, nacházejících se pod bytovými domy, ve kterých město není vlastníkem 
žádné bytové jednotky nebo nebytového prostoru, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. Tzn. že dvěma vlastníkům 
bytových jednotek nebyl doposud převeden příslušný spoluvlastnický podíl na pozemcích pod jejich bytovými 
domy, a to z důvodu nesouladu výše spoluvlastnického podílu na bytové jednotce s podílem na stavebním pozemku 
pod bytovým domem. 
Na žádost města Rožnova pod Radhoštěm doručenou dne 07.10.2020 Katastrálnímu úřadu pro Zlínský kraj, 
Katastrálnímu pracovišti Valašské Meziříčí (dále jen Katastrální úřad), provedl Katastrální úřad šetření v operátu 
katastru nemovitostí a dospěl k závěru, že vlastníkem spoluvlastnických podílů 59836/1000000 k pozemku p.č.st. 
2336 a 2674/1000000 k pozemku p.č.st. 2293 je dle skutečného právního stavu město Rožnov pod Radhoštěm. 
Sdělení katastrálního úřadu je přílohou č. 4 projednávaného bodu. Tyto spoluvlastnické podíly jsou předmětem 
navrhovaného majetkoprávního narovnání: Spoluvlastnický podíl 59836/1000000 k pozemku p.č.st. 2336 bude 
bezúplatně převeden darovací smlouvou č. 112/2021/OSM, uvedenou v příloze č. 1 projednávaného bodu, ve 
prospěch L. D., jako vlastníkovi bytové jednotky č. 1349/13 v bytovém domě č. p. 1349 (ul. 5. května). 
Spoluvlastnický podíl 2674/1000000 k pozemku p.č.st. 2293 bude bezúplatně převeden darovací smlouvou č. 
113/2021/OSM, uvedenou v příloze č. 2 projednávaného bodu, ve prospěch M. P., jako vlastníkovi bytové jednotky 
č. 1534/10 v bytovém domě č. p. 1534 (ul. 5. května). 
Převod obdobných spoluvlastnických podílů města na pozemcích pod bytovými domy byl projednán dne 18.2.2020 
koordinační skupinou MěÚ, která s bezúplatným převodem spoluvlastnických podílů ve vlastnictví města Rožnov 
pod Radhoštěm v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm souhlasila. Zápis koordinační skupiny je přílohou č. 5 
projednávaného bodu. 
Záměr na převod spoluvlastnických podílů města na pozemcích pod výše uvedenými bytovými domy byl schválen 
Radou města Rožnov pod Radhoštěm usnesením č. 1756/90 ze dne 28.5.2021 a zveřejněn na úřední desce města 
Rožnova pod Radhoštěm od 1.6.2021 do 17.6.2021, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. V době 
zveřejnění záměru na úřední desce nebyly vzneseny žádné připomínky či podněty k převodu spoluvlastnických 
podílů. Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání bezúplatný převod spoluvlastnických 
podílů ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm na pozemcích pod bytovými domy vlastníkům jednotlivých 
bytových jednotek dle příslušných podílů na společných částech výše uvedených bytových domů a schválení 
darovacích smluv dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. 
Přílohy: 
Příloha č. 1: P1_Darovaci_smlouva_L.D._112_2021_OSM.pdf 
Příloha č. 2: P2_Darovaci_smlouva_M.P._113_2021_OSM.pdf 
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Příloha č. 3: P3_Usneseni_ZM_c.VII_z_27.9.1995_bod_c.17.pdf 
Příloha č. 4: P4_Sdeleni_katastralniho_uradu.pdf 
Příloha č. 5: P5_Koordinacni_skupina_2020_02_18.pdf 
 
usnesením č. 21/17/ZM/22/06/2021  - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm schvaluje bezúplatný převod spoluvlastnických podílů ve vlastnictví 
města Rožnov pod Radhoštěm na pozemcích pod bytovými domy ve výši: 

a) 59836/1000000 k pozemku p.č.st. 2336 ve prospěch L. D., trvalý pobyt 757 01 Valašské Meziříčí, jako 
vlastníka bytové jednotky č. 1349/13 v bytovém domě č.p. 1349, a uzavření darovací smlouvy č. 
112/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako dárcem a L. D. jako obdarovanou ve znění 
uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, 
b) 2674/1000000 k pozemku p.č.st. 2293 ve prospěch M. P., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
jako vlastníka bytové jednotky č. 1534/10 v bytovém domě č.p. 1534, a uzavření darovací smlouvy č. 
113/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako dárcem a M. P. jako obdarovanou ve znění 
uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu, 
vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. 

Schválené darovací smlouvy ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a č. 2 projednávaného bodu jsou součástí tohoto 
usnesení. 
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (A. Vychodil), Nehlasovalo: 2 (M. Blinková, J. Kučera)  

 

17 - Revokace usnesení č. 18/VIII ze dne 10.12.2019 a projednání a schválení kupní smlouvy 
č. 144/2021/OSM na prodej části pozemku p. č. 1306/1 k. ú. Rožnov p. Radh. - předkládají: 
Ing. Lenka Pavelková, Mgr. Kristýna Kosová   
Důvodová zpráva:  
Dne 05.02.2019 požádal R. M. o odkoupení části městského pozemku p. č. 1306/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. 
Jedná se o část pozemku, která navazuje na pozemek ve vlastnictví pana M. na ul. 1. máje. V současné době má 
pan M. pronajatou menší část pozemku p. č. 1306/1, kde má umístěnou terasu. Tu by na požadovaném pozemku 
chtěl rozšířit a zmodernizovat, vybudovat zde zahradní restauraci, altán a dětský koutek (příloha č.5).Zastupitelstvo 
města Rožnov pod Radhoštěm schválilo dne 10.12.2019 usnesením č. 18/VIII. prodej části pozemku p. č. 1306/1, 
oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 6564-243/2019 jako pozemek p. č. 1306/4 o výměře 1011 
m2, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, za tržní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 06-2019 vyhotoveným dne 
08.06.2019 znalcem pro obor ekonomika, ceny a odhady nemovitostí Ivem Pupíkem, IČO 13631497, ve výši 1000,- 
Kč/m2, z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví R. M. a uzavření kupní smlouvy č. 312/2019/OSM 
se zřízením předkupního práva pro město na dobu neurčitou a výhrady zpětné koupě po dobu 20-ti let s doplněním 
o inflační doložku v maximální výši 3 % ročně mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a R. M. 
jako kupujícím. Zastupitelstvo uložilo starostovi schválenou kupní smlouvu podepsat po splnění smlouvy č. 
301/2019/OSM o nabytí nových vitrín do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. I přes příslib pana M. podepsat 
smlouvu v měsíci březnu 2020, smlouva o spolupráci č. 301/2019/OSM o nabytí nových vitrín do vlastnictví města 
Rožnov pod Radhoštěm nebyla doposud podepsána. Dne 25. 06. 2020 podal pan M. odboru správy majetku nový 
návrh na směnu pozemku p. č. 1306/2 o rozloze 685 m2 (ul. 1. máje před obchodem Hruška) ve vlastnictví pana 
R. M. a části městského pozemku p. č. 1306/1, odděleného a nově označeného dle geometrického plánu č. 6564-
243/2019 jako pozemek p. č. 1306/4 o výměře 1.011 m2 (ul. 1. máje východní strana objektu Rosava). Rada města 
dne 09.10.2020 schválila usnesením č. 1346/67 vyhlášení záměru na směnu výše uvedených pozemků za tržní 
cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 06-2019 ve výši 1.000,- Kč/m2. Dodatečně však bylo zjištěno, že v roce 
2007 město Rožnov pod Radhoštěm prodalo pozemek p. č. 1306/2 panu R. M. za cenu 300,- Kč/ m2. Použitím 
této ceny k ocenění pozemku p. č. 1306/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm v rámci směny, by tak městu vznikla 
nemalá finanční ztráta. Na základě těchto zjištění bylo znovu otevřeno jednání s panem R. M. a dne 13.01.2021 
bylo dohodnuto zpracování znaleckého posudku k pozemku p. č. 1306/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. Znaleckým 
posudkem č. 739-05/21, uvedeným v příloze č. 4, vyhotoveným dne 09.02.2021 znalkyní pro základní obor 
ekonomiku a stavebnictví Ing. M. Bílkovou, IČO 73081086, bylo stanoveno ocenění tržní hodnotou ve výši 700,- 
Kč/m2 za pozemek p. č. 1306/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. Dne 25.02.2021 byla panu R. M. předána kopie 
výše uvedeného znaleckého posudku a dne 04.03.2021 pan R. M. požádal o projednání nového návrhu směny 
části městského pozemku p. č. 1306/1 o výměře 480 m2 za cenu 1.000,- Kč/m2 (celkem 479. 500,- Kč) a pozemku 
p. č. 1306/2 ve vlastnictví pana R. M. o výměře 685 m2 za cenu 700,- Kč/m2 (celkem 479. 500,- Kč), vše v k. ú. 
Rožnov pod Radhoštěm. Pan R. M. dále požádal o zrušení výhrady zpětné koupě dle podmínek stanovených kupní 
smlouvou č. 312/2019/OSM. Žádost o směnu projednala dne 09.03.2021 koordinační skupina městského úřadu, 
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která s návrhem směny souhlasila při dodržení podmínek, že směnná smlouva musí obsahovat jak podmínku 
předkupního práva, tak výhradu zpětné koupě. Přemístění a vybudování nových vitrín již nebude předmětem 
projednávání. 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. 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, uvedeným v 
příloze č. 3, vyhotoveným dne 08.06.2019 odhadcem majetku Ivem Pupíkem, IČO 13631497, 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, zůstane ve vlastnictví pana R. M. Záměr na 
prodej části městského pozemku p. č. 1306/1 o výměře cca 500 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm byl schválen 
Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne 30.04.2021, usnesením č. 1700/87 a zveřejněn na úřední desce, a to i 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, od 05.05.2021 do 21.05.2021. V době zveřejnění záměru na úřední desce 
nebyly vzneseny žádné připomínky ani podněty k prodeji. Požadovaná část městského pozemku byla oddělena a 
nově označena geometrickým plánem vypracovaným Ing. Josefem Kubáněm, IČO 67303200, č. 6834-189/2021, 
potvrzený katastrálním úřadem dne 09.06.2021 pod č. PGP-992/2019-836, jako p. č. 1306/5 o výměře 505 m2 (viz. 
příloha č. 2). Kupní cena ve výši 1. 000,- Kč byla stanovená znaleckým posudkem č. 06-2019, uvedeným v příloze 
č. 3, vyhotoveným dne 08.06.2019 odhadcem majetku Ivem Pupíkem, IČO 13631497. S ohledem na stáří posudku 
finanční odbor doporučil jeho aktualizaci. Odbor správy majetku se domnívá, že cena je stále adekvátní: s ohledem 
na znalecký posudek č. 739-05/21, uvedený v příloze č. 4, vyhotovený dne 09.02.2021 znalkyní pro základní obor 
ekonomiku a stavebnictví Ing. M. Bílkovou, IČO 73081086 k pozemku p. č. 1306/2, kde je tržní cena stanovena na 
700,- Kč/m2, vzhledem k omezení vlastnických práv k pozemku p. č. 1306/5 podmínkami dle kupní smlouvy č. 
144/2021/OSM definovanými v čl. III body 2. a 3 a kupující je ochoten tuto cenu zaplatit. Ke kupní ceně byly 
připočteny náklady související s přípravou zmařené koupě a směny. V příloze č. 6 je katastrální snímek části 
pozemku p. č. 1306/1 včetně širších vztahů a v příloze č. 7 a č. 8 je fotodokumentace pozemku určeného k prodeji. 
Vzhledem k připravovanému záměru "Revitalizace sídelní zeleně v Rožnově pod Radhoštěm, 1. máj - etapa 1" 
požaduje rada města uzavření kupní smlouvy do 30.06.2021 tak, aby mohly být dokončeny přípravy pro podzimní 
realizaci akce revitalizace zeleně, z nichž je vyjmuta plocha odpovídající předmětu kupní smlouvy. Odbor správy 
majetku předkládá zastupitelstvu města návrh revokovat usnesení zastupitelstva města č. 18/VIII. ze dne 
10.12.2019 v plném rozsahu a schválit prodej pozemku p. č. 1306/5 o výměře 505 m2 vedeného jako ostatní plocha 
- zeleň ve znění kupní smlouvy č. 144/2021/OSM uvedené v příloze č. 1 projednávaného bodu, jak je uvedeno v 
návrhu usnesení a důvodové zprávě.  
Přílohy: 
Příloha č. 1: P1_Kupni_smlouva_c._144_2021_OSM_prodej_R._M._final_el._podpis.pdf 
Příloha č. 2: P2_GP_c._6834_189_2021_prodej_pozemku_R.M._potvrzeny_KN.pdf 
Příloha č. 3: P3_ZP_c.06_2019_p.c._1306_1_u_Rosavy_mesta_z_8.6.2019_obvykla_trzni_cena_1_.pdf 
Příloha č. 4: P4_ZP_c.739_05_21p.c._1306_2_u_Hrusky_R.M._z_9.2.21_obvykla_trzni_cena_.Pdf 
Příloha č. 5: P5_architektonicka_studie_zahradni_restaurace_u_Rosavy.docx 
Příloha č. 6: P6_Katastralni_snimek_cast_pozemku_p.c._1306_1_RpR_sirsi_vztahy.docx 
Příloha č. 7: P7_Foto_cast_pozemku_p._c._1306_1_u_Rosavy.jpg 
Příloha č. 8: P8_Foto_terasa_p.c._1306_1_u_Rosavy.jpg 
Diskuze:  
pozn. doc. Drápala přítomen 
p. Vychodil – požaduje zobrazení katastrální mapy, aby bylo zřejmé, o jaký pozemek jde. 
Mgr. Kosová – krátce dodává, že s panem M. jednali několikrát, pokud nebude smlouva podepsána ze strany 
pana Maléře, tak na následujícím zastupitelstvu bude návrh o zrušení smlouvy. 
 
usnesením č. 22/17/ZM/22/06/2021  - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm revokuje své usnesení č. 18/VIII ze dne 10.12.2019 a schvaluje 
prodej části pozemku p. č. 1306/1 o výměře 505 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm oddělené a nově označené dle 
geometrického plánu č. 6834-189/2021 jako pozemek p. č. 1306/5, ve prospěch pana R. M., trvalý pobyt 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření kupní smlouvy se zřízením 
předkupního práva a výhrady zpětné koupě č. 144/2021/ OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako 
prodávajícím a panem R. M. jako kupujícím ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená 
kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 
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Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdrželo se: 4 (M. Drápal, J. Koryčanský, J. Malcová, A. Vychodil), Nehlasovalo: 2 (M. 
Blinková, J. Kučera)  

 

18 - Projednání a schválení koupě stavby technického vybavení bez č.p na pozemku p. č. 
st. 1376 v k.ú. Rožnov p.R. (bývalá trafostanice na Hradisku) - předkládají: Ing. Lenka 
Pavelková, Mgr. Kristýna Kosová   
Důvodová zpráva:  
Dne 19.11.2020 obdrželo město Rožnov p. R. od společnosti Kometa reality Brno s.r.o., zastupující společnost 
IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o. nabídku na odkoupení budovy bez č.p. nacházející se na pozemku p. č. st. 
1376 ve vlastnictví města Rožnov p. R., vše v k. ú. Rožnov p. R. Jedná se o stavbu technického vybavení (již 
nefunkční trafostanice o obestavěném prostoru cca 20,30 m3) bez č.p. nacházející se na části pozemku p. č. st. 
1376 o výměře cca 9 m2, v lokalitě bývalého hradu Hradisko. V příloze č. 4 projednávaného bodu je snímek 
katastrální mapy a v přílohách č. 5–9 projednávaného bodu je fotodokumentace stavby bývalé trafostanice. Na 
koordinační skupině dne 15.12.2020 bylo dohodnuto nechat vypracovat orientační odhad ceny obvyklé této stavby. 
Odborným vyjádřením k ceně č. 5-2021 ze dne 11.2.2021 (viz. příloha č. 2) vyhotoveným znalcem Ivo Pupíkem 
byla stanovena obvyklá cena předmětu koupě, tj. stavby již nefunkční trafostanice, ve výši odhadovaných 
asanačních nákladů na odstranění stavby, tedy 10. 000,- Kč. Na podkladě stanovení obvyklé ceny bylo na 
koordinační skupině dne 9.3.2021 dohodnuto, aby odbor správy majetku jednal o podmínkách pro darování stavby 
do majetku města nebo o odstranění budovy na náklady vlastníka budovy. Odbor správy majetku dojednal 
telefonicky a následně e-mailovou komunikací (viz. příloha č. 3) odkup budovy za 2. 000,- Kč. Navržená cena za 
odkup stavby bývalé trafostanice byla projednána na koordinační skupině dne 27.4.2021 a koordinační skupina 
souhlasila s odkoupením za navrženou cenu. Odkoupením stavby dojde ke sjednocení vlastnictví pozemku a již 
nefunkční stavby, která může být v budoucnu odstraněna a otevřou se nové možnosti využití pozemku v lokalitě 
Hradisko. Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání kupní smlouvu č. 141/2021/OSM ve 
znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu a návrh usnesení dle důvodové zprávy a příloh 
projednávaného bodu.  
Přílohy: 
Příloha č. 1: P1_Kupni_smlouva_mesto_od_IPR_trafacka_na_Hradisku_c.141_2021_OSM_do_ZM.pdf 
Příloha č. 2: P2_Odborne_posouzeni_c._5a_2021_Mu_Rp.R._trafostanice_z_17.2.2021_Pupik.pdf 
Příloha č. 3: 
P3_FW_Mesto_Roznov_p.R._info_k_odkupu_budovy_ve_vlastnictvi_IPR_byvala_trafostanice_na_pozemku_st._
p.c._1376_v_k.u._Roznov_p.R.pdf 
Příloha č. 4: P4_KM_orto_Hradisko_vyznacena_trafacka_IPR_z_2.6.2021_z_PDF.jpg 
Příloha č. 5: P5_trafacka_na_hradisku_20201202_150240_u.jpg 
Příloha č. 6: P6_trafacka_na_hradisku_20201202_150258_u.jpg 
Příloha č. 7: P7_trafacka_na_hradisku_20201202_150352_u.jpg 
Příloha č. 8: P8_trafacka_na_hradisku_20201202_150433_u.jpg 
Příloha č. 9: P9_trafacka_na_hradisku_20201202_150618_u.jpg 
Diskuze:  
Mgr. Kosová – doplňuje, že město reagovalo na nabídku prodeje této stavby, pokud by se plánovalo zřízení 
odpočívadla pro turisty, muselo by být schváleno CHKO. Po konzultaci s CHKO je pro ně tento návrh přijatelný. Na 
základě této informace bylo na koordinační skupině doporučeno tento majetek odkoupit.  
 

usnesením č. 23/17/ZM/22/06/2021  - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi stavby technického vybavení bez č. p na pozemku 
p. č. st. 1376 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví společnosti IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o., 
IČO: 60747641, se sídlem Všechromy 26, 251 63 Strančice, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, 
a uzavření kupní smlouvy č. 141/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a společností 
IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o. jako prodávajícím ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. 
Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (M. Blinková, J. Kučera)  

 

19 - Projednání a schválení smlouvy o koupi stavby veřejné technické infrastruktury 
"Prodloužení splaškové kanalizace, Sladské" v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od 
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soukromých investorů do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. - předkládají: Ing. 
Lenka Pavelková, Mgr. Kristýna Kosová   
Důvodová zpráva:  
Stavebníci (vlastníci splaškové kanalizace): 
Ing. P. V., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
J. B., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
R. T., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
K. T., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
Ing. M. Š. T., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
T. G. T., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
L. Z, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
S. Z., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
Ing. J. V., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
Ing. RNDr. L. H., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
Mgr. P. H., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, v roce 2013-2014 společně vybudovali v části lokality Sladské na 
Horních Pasekách stavbu splaškové kanalizace o DN 250 a DN 200 pro možnost výstavby rodinných domů v dané 
lokalitě na pozemcích p. č. 1930/28 (Ing. P. V. a J. B.), p.č.1930/30 (SJM T. R. a T. K.), p. č. 1930/12 (Ing. M. Š. T. 
- čp. 2945), p.č. 1930/13 (T. G. T. - čp. 2964) a dále splaškovou kanalizaci o DN 150 pro výstavbu a napojení 
rodinných domů na pozemcích p. č. 1930/4 (Ing. J. V.), p. č. 1930/5 (SJM Z. L. a Z. S. - čp. 2843) a p.č. 1930/8 
(dříve vlastníky Ing. RNDr.L. H. a Mgr. P. H., nyní SJM V. T. a V. D.), vše v k. ú. Rožnov p.R. 
Tato splašková kanalizace nebyla vybudována jako veřejná infrastruktura (hlavní řad) a žadatelům o vydání 
povolení stavby rodinných domů v této lokalitě bylo sděleno, že přípojku splaškové kanalizace pro rodinný dům lze 
povolit jen při napojení na veřejný řad splaškové kanalizace. 
Na základě této skutečnosti stavebníci dne 30.10.2017 požádali město Rožnov p. R. o projednání možnosti převzetí 
a odkoupení stavby výše uvedené splaškové kanalizace. Na jednání koordinační skupiny dne 28.11.2017 bylo 
dohodnuto, že po projednání a nově vydaném souhlasném vyjádření společnosti VaK Vsetín (příloha č. 6), 
následném provedení rekolaudace části splaškové kanalizace (DN 250 a DN 200) na veřejnou infrastrukturu v 
rámci dodatečného povolení stavby "Prodloužení splaškové kanalizace, Sladské" a po provedení zápisu a zřízení 
bezúplatných věcných břemen ve prospěch města Rožnov p. R. jako budoucího vlastníka splaškové kanalizace k 
pozemkům, v nichž je tato splašková kanalizace uložena, požádají stavebníci o převod a výkup této části splaškové 
kanalizace městem Rožnov p. R. 
Podkladem pro rekolaudaci vybudované stavby splaškové kanalizace na veřejnou technickou infrastrukturu bylo: 
- Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby, stavební povolení stavby "Prodloužení splaškové kanalizace, 
Sladské" sp.zn. MěÚ/OŽP/01577/2019/VH/Šu-231/2, č.j. MěÚ-RpR/07926/2019 ze dne 5.3.2019 (příloha č. 7). 
Výše uvedení stavebníci jsou dle kolaudačního souhlasu s užíváním stavby "Prodloužení splaškové kanalizace, 
Sladské", sp. zn. MěÚ/OŽP/16314/2019/VH/Šu-231/, č.j. MěÚ-RpR/20407/2019 ze dne 3.6.2019 (příloha č. 8) 
výlučnými spoluvlastníky stavby veřejné technické infrastruktury: 
- splaškové kanalizace napojené na odbočení, které bylo vybudováno v rámci akce Čistá Bečva II, kde odbočka je 
vyvedena z revizní šachty hlavního kanalizačního řadu PVC DN 250, který vede v asfaltové komunikaci na 
pozemku města Rožnov p.R. p. č. 3628/1 a je ukončena na hranici pozemku p.č. 1930/27 
- úsek 1 - 3 - od napojení po šachtu ŠA3 - z PVC DN 250 mm v celkové délce 98,91 m 
- úsek 4 - od šachty ŠA3 po šachtu ŠA4 - z PVC DN 200 mm v délce 13,20 m 
- součástí stavby jsou 3ks revizní betonové šachty d 1000 mm a 1 ks revizní šachty PVC d 400 mm, 
vše na a v pozemcích p. č. 3628/1, p. č. 1930/27, p. č. 1930/28, p. č. 1930/14 a p. č. 1930/12 v k. ú. Rožnov p.R. 
(dále jen „veřejná infrastruktura“). 
V příloze č. 2 je koordinační situační výkres, v příloze č. 3 je situační výkres zaměření skutečného stavu splaškové 
kanalizace a v příloze č. 4 a č. 5 je vyznačení zaměření skutečného stavu splaškové kanalizace do katastrální a 
ortofoto mapy. 
Předmětem výkupu je na základě dřívějšího projednání v koordinační skupině dne 28.11.2017 a žádosti o uzavření 
smlouvy o koupi staveb veřejné infrastruktury z 16.10.2018 výše uvedená stavba splaškové kanalizace, kterou 
vybudovali výše uvedení stavebníci na své náklady. Dle předložených dokladů činily celkové fakturované náklady 
za výše uvedenou stavbu 105.933,88 Kč vč. DPH (příloha č. 9). Znaleckým posudkem č. 17-2021 z 25.5.2021 byla 
znalcem Ivo Pupíkem, 1. máje 1036, 757 01 Valašské Meziříčí stanovena obvyklá cena pro vykupovanou stavbu 
ve výši 244. 000,- Kč vč. DPH (příloha č. 10). Podle čl. 5. platných „Pravidel výkupu staveb veřejné dopravní a 
technické infrastruktury“, schválených Zastupitelstvem města Rožnova p. R. dne 5.11.2019 usnesením č. 17/VII. 
(dále jen „Pravidla“) přísluší stavebníkům vyplacení 50% z výsledné nejnižší ceny fakturované nebo určené 
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znalcem) při stavbě sdruženými individuálními stavebníky, což v tomto případě při splnění podmínek dle bodu 5.2 
písm. a) Pravidel činí 52. 967,- Kč vč. DPH z fakturované částky. Dle bodu 5.3 Pravidel lze částku za odkup veřejné 
infrastruktury nepřesahující 200. 000,- Kč vyplatit jednorázově. 
Na základě alokace peněz v rozpočtu města Rožnov p. R. na rok 2021 navrhuje odbor správy majetku částku za 
odkup splaškové kanalizace vyplatit jednorázově do 31.7.2021.V předkládané smlouvě není z důvodu:- vybudování 
splaškové kanalizace již v roce 2013, - velkého počtu soukromých vlastníků této kanalizace,- a na základě 
provedených kamerových zkoušek společností VaK Vsetín dne 18.9.2018, se stavebníky sjednána záruční doba 
na vykupovanou splaškovou kanalizaci tak, jak je požadováno v čl. 6 písm. e) Pravidel. Rada města na svém 90. 
zasedání dne 28. 5. 2021, č. usnesení 1773/90/RM/28/05/2021 projednala nabytí stavby veřejné technické 
infrastruktury a přijala usnesení, v němž doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení veřejné technické 
infrastruktury - splaškové kanalizace, včetně uzavření příslušné smlouvy č. 146/2021/OSM uvedené v příloze č. 1 
projednávaného bodu. Návrh na odkup veřejné technické infrastruktury byl stanoven na 50 % z celkových nákladů 
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_Vykup_IS_splaska_smlouva_c.146_2021_OSM_Sladske_Horni_Paseky_do_ZM.pdf 
Příloha č. 2: P02_C.3_KOORDINACNI_SITUACNI_VYKRES.PDF 
Příloha č. 3: P03_Situacni_vykres_zamereni_skutecneho_stavu_z_14.9.2018_opr_str.4.pdf 
Příloha č. 4: P04_KM_orto_vyznaceni_kanalizace_Prodlouzeni_splaskove_kanalizace_Sladske.pdf 
Příloha č. 5: P05_KM_orto_vyznaceni_kanalizace_Prodlouzeni_splaskove_kanalizace_Sladske_detail.pdf 
Příloha č. 6: P06_Vyjadreni_VaK_c._2235_2018_20.9.2018_k_dodatecnemu_staveb._povoleni.pdf 
Příloha č. 7: 
P07_Dodatecne_povoleni_stavby_Rozhodnuti_z_5.3.2019_Prodlouzeni_splaskove_kanalizace_Sladske_c.j.MeU
_RpR_08255_2019_z_6.3.2019.pdf 
Příloha č. 8: 
P08_Kolaudacni_souhlas_s_uzivanim_stavby_z_3.6.2019_Prodlouzeni_splaskove_kanalizace_Sladske_c.j.MeU
_RpR_21273_2019_z_10.6.2019.pdf 
Příloha č. 9: P09_Kryci_list_rozpoctu_pro_odkupovanou_cast_splaskove_kanalizace_z_10.10.2018.pdf 
Příloha č. 10: 
P10_Znalecky_posudek_c.17_2021_z25.5.2021_inzenyrske_stavby_MU_R.p.R._kanalizace_Sladske.pdf 
 
usnesením č. 24/17/ZM/22/06/2021  - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi stavby veřejné technické infrastruktury, splaškové 
kanalizace v celkové délce 112,11 m uložené v pozemcích p. č. 3628/1, p. č. 1930/27, p. č. 1930/28, p. č. 1930/14 
a p. č. 1930/12 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm v lokalitě Sladské do vlastnictví města, od vlastníků: 
Ing. P. V., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
J. B., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
R. T., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
K. T., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
Ing. M. Š. T., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
T. G. T., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
L. Z., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
S. Z., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
Ing. J. V., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
Ing. RNDr. L. H., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
Mgr. P. H., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
za cenu ve výši 52. 967,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření smlouvy 
č. 146/2021/OSM o koupi stavby veřejné technické infrastruktury ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného 
bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a výše uvedenými stavebníky. Schválená smlouva je součástí tohoto 
usnesení. 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (M. Blinková)  

 

20 - Projednání a schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o výkupu inženýrských sítí č. 
221/2017/OSM v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od soukromých vlastníků (lokalita Za 
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Sokolovnou, II.etapa) do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm-úprava vyplacení 
poslední splátky. - předkládají: Ing. Lenka Pavelková, Mgr. Kristýna Kosová   
Důvodová zpráva:  
Město Rožnov pod Radhoštěm dne 18.12.2017 uzavřelo Smlouvu o koupi staveb veřejné dopravní a technické 
infrastruktury a bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům č. 221/2017/OSM, dále jen "Smlouva" 
(příloha č. 2) s těmito stavebníky: 
1. M. F., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
2. J. S., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
3. R. S., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
4. Z. M., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
5. Ing. Z. H., 717 00 Ostrava, Bartovice 
6. Mgr. P. Z. a JUDr. N. Z., oba 756 53 Vidče 
7. Ing. P. V., 198 00 Praha 9, Kyje. Na základě této Smlouvy schválené usnesením č. 7/XX. zastupitelstva města 
Rožnov p. R. dne 12. září 2017 byly na město Rožnov p. R. bezúplatně převedeny pozemky p. č. 819/33, p. č. 
819/36, p. č. 819/37, p. č. 819/38 a p. č. 819/39, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, pod nově vybudovanou 
veřejnou účelovou komunikací a vykoupeny stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury (dvě účelové 
komunikace, chodník se schodištěm, vodovodní řad, dešťová kanalizace, splašková kanalizace a veřejné 
osvětlení) v lokalitě Za Sokolovnou. V příloze č. 2 je uvedena katastrální a orto-foto mapa dané lokality Za 
Sokolovnou s vyznačenými pozemky města. 
Smlouvou bylo dohodnuto, že město Rožnov p. R. vyplatí za koupi staveb veřejné dopravní a technické 
infrastruktury stavebníkům částku ve výši 3.439.020,- Kč (50 % z ceny skutečně vynaložených nákladů), a to v pěti 
stejných částkách ve výši 687. 804,- Kč. Dle čl. II. odst. 2 Smlouvy má být k 30.6.2021 stavebníkům vyplacena 
poslední 5. splátka ve výši 687.804,- Kč, kde zaplacení této poslední splátky je podmíněno dokončením alespoň 
75 % rodinných domů dle záměru stavebníků dle plánovací smlouvy ze dne 16.12.2013.Odbor správy majetku 
(OSM) byl na konci března 2021 vyzván vedoucím finančního odboru (FO), aby ověřil, zda stavebníci požadovanou 
podmínku splnili a bude možné jim v termínu vyplatit dohodnutou splátku. Po ověření odborem správy majetku, že 
podmínka dokončení 75 % rodinných domů není splněna, projednal vedoucí FO s právníkem města a OSM 
možnosti řešení vzniklé situace a vedoucí FO předložil návrh na uzavření Dodatku ke Smlouvě, kterým by z důvodu 
nesplnění podmínky bylo stavebníkům sníženo vyplacení poslední 5. splátky na 50 %, což činí 343.902,- Kč, místo 
původní výše 687. 804,- Kč. OSM následně kontaktoval telefonicky zástupce stavebníků Mgr. P. Z. (hlavního 
investora a vlastníka pozemků pro stavbu rodinných domů v dané lokalitě) a požádal ho o stanovisko ke splnění 
požadované podmínky pro vyplacení poslední splátky. Poté co Mgr. Z. navrhnul za stavebníky snížení poslední 
splátky o 50 %, což se shodovalo s jedním z návrhů vedoucího FO, byl Mgr. Z. vyzván, aby tento návrh a situaci 
výstavby v dané lokalitě zaslal písemně. Z e-mailu Mgr. Z. (příloha č. 4) je patrné, že z předpokládané výstavby 
cca 16-18 RD v dané lokalitě jsou dokončeny 2 RD, další 2 RD jsou rozestavěny a pro 2 RD se vyřizuje stavební 
povolení. Rada města na svém 90. zasedání dne 28. 5. 2021, č. usnesení 1772/90/RM/28/05/2021 projednala 
změnu Smlouvy o koupi staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a bezúplatném převodu vlastnického 
práva k pozemkům č. 221/2017/OSM spočívající ve změně výše poslední páté splátky za převedenou veřejnou 
infrastrukturu v lokalitě Za Sokolovnou a přijala usnesení, v němž doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření 
Dodatku č. 1 (ag. č. 221/2017/OSM/1) v příloze č. 1 projednávaného bodu k výše uvedené smlouvě. Snížená 
hodnota poslední 5. splátky o 50 %, t.j. ve výši 343. 902,- Kč bude vyplacena stavebníkům v termínu do 30 dnů od 
podpisu tohoto Dodatku č. 1.  
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh usnesení dle důvodové zprávy a příloh 
projednávaného bodu. 
Přílohy: 
Příloha č. 1: 
P1_Dodatek_c.1_ag.c._221_2017_OSM_1_ke_smlouve_o_Vykupu_IS_Sokolovna_II.etapa_c.221_2017_OSM_
do_ZM.pdf 
Příloha č. 2: 
P2_2017_DS_pozemek_Sokolovna_II._etapa_vykup_IS_komunikace_destovka_splaska_vodovod_VO_RpR_22
1_2017_OSM_podepsana_parafovana_OCR.pdf 
Příloha č. 3: 
P3_KM_orto_vyznacene_pozemky_mesta_lokalita_Za_Sokolovnou_stav_k_25.5.2021_z_nahlizeni_do_KN.pdf 
Příloha č. 4: 
P4_Re_Mesto_RpR_zadost_o_navrh_vyplaceni_posledni_splatky_ze_sml._na_vykup_IS_c._221_2017_OSM_z
_18.12.2017.pdf 
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Diskuze:  
Mgr. Drápal – ujišťuje se, že pokud neprojde toto usnesení, nedostali by vyplaceno 25 % z částky? 
Ing. Pavelková – potvrzuje. 
 
usnesením č. 25/17/ZM/22/06/2021  - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Dodatku č. 1 (agendové č. 221/2017/OSM/1) ke 
Smlouvě o koupi staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a bezúplatném převodu vlastnického práva k 
pozemkům č. 221/2017/OSM ze dne 18.12.2017 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a stavebníky uvedenými v 
důvodové zprávě projednávaného bodu, spočívající ve změně výše poslední páté splátky za převedenou veřejnou 
infrastrukturu v lokalitě Za Sokolovnou dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Schválený Dodatek č. 
1 ke Smlouvě o koupi staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a bezúplatném převodu vlastnického práva 
k pozemkům ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení. 
Hlasování: Pro: 16, Proti: 1 (M. Drápal), Zdrželo se: 2 (M. Blinková, J. Pavlica), Nehlasovalo: 0  

 

21 - Informace o průběhu jednání o pronájmu Společenského domu se SYNOT REAL 
ESTATE, k. s. - předkládají: Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Lenka Pavelková, Ing. Martin 
Beníček   
Důvodová zpráva:  
Informace o probíhajících jednáních se SYNOT REAL ESTATE, k. s. o podmínkách smlouvy o nájmu objektu 
Společenského domu budou přednesena ústně přímo na zasedání zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm. 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1: P1_Situacni_vykres_predmet_najmu_SPOLAK.png 
Příloha č. 2: P2_Kat._mapa_zelene_vlastnictvi_SYNOT_ruzove_vlastnictvi_mesta.png 
Příloha č. 3: P3_Zakres_vyuziti_prostor_SPOLAKU_1._NP.png 
Příloha č. 4: P4_Zakres_vyuziti_prostor_SPOLAKU_2._NP.png 
Diskuze:  
Bc. Blinková – jakým způsobem bude středisko volného času využívat levý sál. Zda se neuvažuje o tom, že bude 
společenský dům majetkem města, také zda se akce z prostoru Brillovky nepřesunou do společenského domu? 
Ing. Beníček – odpovídá, že se zde budou odehrávat sportovní aktivity, např. karate, judo. 
Mgr. Kosová – reaguje, že jsou otevřena další jednání dle situace, momentálně se nepředpokládá, že bychom 
budovu společenského domu kupovali. 
MUDr. Němeček – vznáší dotaz ohledně odkupu, zda si jsme jistí, že nebudeme budovu potřebovat? Podotýká 
také, že chybí taneční sál, proč děláme další sportovní místo? 
Mgr. Kosová – opakuje, že momentálně potřeba odkupu společenského není.  
Ing. Beníček – doplňuje, že nepoužil označení tělocvičny správně. V levé části se počítá s tanečními aktivitami, 
kde zůstane parketový sál, který je vyčištěn od divadelních a jevištních technologii, jedná se o prázdný prostor. 
p. Koryčanský – ptá se, zda může být prostor společenského domu využit za účelem plesu, zábavy? Je toho 
názoru, že by se mělo dát vědět občanům, kteří by této možnosti rádi využili. 
Mgr. Kosová – odpovídá, že prvotně se bude jednat s T-Klubem ohledně upřesnění programu, následně můžeme 
jednat o možnosti těchto akcí. 
--------Přestávka-------- 
  

G) Odbor kanceláře starosty 

22 - Pojmenování stávajících nepojmenovaných úseků ulic (prodloužení definičních čar 
ulic) - předkládají: Mgr. Kristýna Kosová, Bc. Pavlína Štefániková Plesníková   
Důvodová zpráva:  
Oddělení výstavby OŽPV provádí v rámci své činnosti průběžnou kontrolu souladu údajů obsažených v Registru 
územní identifikace, adres a nemovitostí se skutečným stavem. Na základě této kontroly vznikla potřeba upravit u 
některých ulic jejich definiční čáry. Jedná se o případy, kdy na stávající pojmenovanou ulici navazuje dosud 
nepojmenovaný úsek, ke kterému však již přiléhají adresní místa, nesoucí název příslušné ulice.  
Komise Paměti města k této problematice konstatovala, že pokud se jedná o logicky navazující (pokračující) 
výstavbu/adresní místa či již užívané pojmenování, je vhodné pokračovat pod stávajícími názvy a nepojmenovávat 
novými názvy. Zároveň se v této souvislosti usnesla, že nepovažuje za nutné se vyjadřovat k případnému 
pojmenování pokračující výstavby (vzniku nových adresných míst) stávajících ulic, pokud se jedná o logické 
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pokračování, případně větvení stávající ulice. Z tohoto důvodu nebylo navrhované prodloužení výše uvedených 
ulic kromě ulice Hážovice, Komisi Paměti města předkládáno.  
Jedná se o tyto ulice: K bodu 1 navrhovaného usnesení - ulice Bezručova. Návrh na prodloužení definiční čáry 
ulice Bezručova je obsažen v příloze č. 1 tohoto bodu. K předmětnému úseku přiléhají 4 adresní místa, která již 
mají přidělenou adresu Bezručova.  
K bodu 2 navrhovaného usnesení - ulice Dolní Dráhy 
Návrh na prodloužení definiční čáry ulice Dolní Dráhy, je uveden v příloze č. 2 tohoto bodu. K předmětnému úseku 
přiléhají 3 adresní místa, které již má přidělenou adresu Dolní Dráhy. 
 K bodu 3 navrhovaného usnesení - ulice Dolní Paseky 
Návrh na prodloužení definiční čáry ulice Dolní Paseky je uveden v příloze č. 3 tohoto bodu. Prodloužení je 
navrhováno ve čtyřech úsecích, k nimž celkem přiléhá 19 adresních míst, která již mají přidělenu adresu Dolní 
Paseky. 
K bodu 4 navrhovaného usnesení - ulice Družstevní 
Návrh na prodloužení definiční čáry ulice Družstevní je obsažen v příloze č. 4 tohoto bodu. K danému úseku přiléhá 
5 adresních míst, která již mají přidělenu adresu Družstevní. 
K bodu 5 navrhovaného usnesení - ulice Frenštátská 
Návrh na prodloužení definiční čáry ulice Frenštátská je obsažen v příloze č. 5 tohoto bodu. K předmětnému úseku 
přiléhají 3 adresní místa, která již mají přidělenou adresu Frenštátská.  
K bodu 6 navrhovaného usnesení - ulice Horečky 
Návrh na prodloužení definiční čáry ulice Horečky, je uveden v příloze č. 6 tohoto bodu. K předmětnému úseku 
přiléhají 2 adresní místa, které již má přidělenou adresu Horečky. 
K bodu 7 navrhovaného usnesení - ulice Horní Dráhy 
Návrh na prodloužení definiční čáry ulice Horní Dráhy je uveden v příloze č. 7 tohoto bodu. Prodloužení je 
navrhováno ve dvou úsecích, k nimž celkem přiléhá 6 adresních míst, která již mají přidělenu adresu Horní Dráhy. 
K bodu 8 navrhovaného usnesení - ulice Javornická 
Návrh na prodloužení definiční čáry ulice Javornická je obsažen v příloze č. 8 tohoto bodu. K danému úseku 
přiléhají 3 adresní místa, která již mají přidělenu adresu Javornická. 
K bodu 9 navrhovaného usnesení - ulice Letenská 
Návrh na prodloužení definiční čáry ulice Letenská je obsažen v příloze č. 9 tohoto bodu. K předmětnému úseku 
přiléhají 3 adresní místa, která již mají přidělenou adresu Letenská.  
K bodu 10 navrhovaného usnesení - ulice nábřeží Dukelských hrdinů 
Návrh na prodloužení definiční čáry ulice nábř. Dukelských hrdinů, je uveden v příloze č. 10 tohoto bodu. K 
předmětnému úseku přiléhají 3 adresní místa, které již má přidělenou adresu nábř. Dukelských hrdinů. 
K bodu 11 navrhovaného usnesení - ulice Nezdařilova 
Návrh na prodloužení definiční čáry ulice Nezdařilova je uveden v příloze č. 11 tohoto bodu. K danému úseku 
přiléhá 6 adresních míst, která již mají přidělenu adresu Nezdařilova. 
K bodu 12 navrhovaného usnesení - ulice Revoluční 
Návrh na prodloužení definiční čáry ulice Revoluční je obsažen v příloze č. 12 tohoto bodu. K danému úseku 
přiléhají 4 adresní místa, která již mají přidělenu adresu Revoluční. 
K bodu 13 navrhovaného usnesení- ulice V Mokrém 
Návrh na prodloužení definiční čáry ulice V Mokrém je obsažen v příloze č. 13 tohoto bodu. K danému úseku 
přiléhají 2 adresní místa, která již mají přidělenu adresu V Mokrém. 
K bodu 14 navrhovaného usnesení - ulice Hážovice 
V k. ú. Hážovice v současné době existuje jedna ulice s názvem Hážovice. Oddělení výstavby OŽPV v rámci své 
kontroly vyznačilo úseky, které nejsou doposud pojmenovány, avšak podél nichž jsou již adresní místa nesoucí 
název Hážovice. V této souvislosti byl ze strany oddělení výstavby vznesen dotaz, zda v případě těchto ulic má 
dojít k prodloužení definiční čáry ulice Hážovice, či zda tyto stávající nepojmenované úseky pojmenovat novým 
názvem.  
Záležitost byla předložena jednak Osadní komisí Hážovice, která se vyjádřila pro prodloužení definiční čáry 
stávající ulice Hážovice na všechny nepojmenované úseky, v nichž se nacházejí adresní místa, a jednak Komisi 
Paměti města, která na základě jednání se zástupci Osadní komise Hážovice vzala na vědomí jejich důvody pro 
nepojmenování ulic této části města –tj. že se jedná o kompaktní a vymezenou část města, kde již není mnoho 
prostoru pro budoucí výstavbu, důležitým prvkem je lokální identita a tradiční zaužívání názvu Hážovice a ztotožnila 
se s názorem Osadní komise Hážovice na základě kterého doporučuje zachovat název Hážovice pro celou uliční 
síť v této lokalitě. Návrh na prodloužení definiční čáry ulice Hážovice je uveden v příloze č. 14 tohoto bodu. 
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Prodloužení je navrhováno ve 14 úsecích, tak aby byla zahrnuta všechna adresní místa, která již mají přidělenu 
adresu Hážovice. 
Rada města usnesením č. 1768/90/RM/28/05/2021 vyslovila souhlas s pojmenováním navrhovaných úseků názvy 
ulic, které odpovídají již přiděleným adresním místům a současně doporučila zastupitelstvu města pojmenovat 
nepojmenované úseky ulic těmito názvy (znění schváleného usnesení viz níže).Rada města Rožnov pod 
Radhoštěm" projednala možnost pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod 
Radhoštěm, navazující na ulici Bezručova dle zákresu uvedeném v příloze č. 1 tohoto bodu. Rada města souhlasí 
s pojmenováním tohoto úseku názvem ulice Bezručova a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětný 
úsek tímto názvem projednala možnost pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Tylovice, 
navazující na ulici Dolní Dráhy dle zákresu uvedeném v příloze č. 2 tohoto bodu. Rada města souhlasí s 
pojmenováním tohoto úseku názvem ulice Dolní Dráhy a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětný 
úsek tímto názvem. Projednala možnost pojmenování 4 stávajících nepojmenovaných ulic v katastrálním území 
Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici Dolní Paseky dle zákresů uvedených v příloze č. 3 tohoto bodu. Rada 
města souhlasí s pojmenováním těchto úseků názvem ulice Dolní Paseky a doporučuje zastupitelstvu města 
pojmenovat předmětné úseky tímto názvem. Projednala možnost pojmenování stávající nepojmenované ulice v 
katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici Družstevní dle zákresu uvedeném v příloze č. 4 
tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním tohoto úseku názvem ulice Družstevní a doporučuje 
zastupitelstvu města pojmenovat předmětný úsek tímto názvem. Projednala možnost pojmenování stávající 
nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici Frenštátská dle zákresu 
uvedeném v příloze č. 5 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním tohoto úseku názvem ulice Frenštátská 
a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětný úsek tímto názvem. Projednala možnost pojmenování 
stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Tylovice, navazující na ulici Horečky dle zákresu uvedeném v 
příloze č. 6 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním tohoto úseku názvem ulice Horečky a doporučuje 
zastupitelstvu města pojmenovat předmětný úsek tímto názvem. Projednala možnost pojmenování 2 stávajících 
nepojmenovaných ulic v katastrálním území Tylovice, navazující na ulici Horní Dráhy dle zákresu uvedeném v 
příloze č. 7 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním těchto úseků názvem ulice Horní Dráhy a 
doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětné úseky tímto názvem. Projednala možnost pojmenování 
stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici Javornická dle 
zákresu uvedeném v příloze č. 8 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním tohoto úseku názvem ulice 
Javornická a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětný úsek tímto názvem. Projednala možnost 
pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici 
Letenská dle zákresu uvedeném v příloze č. 9 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním tohoto úseku 
názvem ulice Letenská a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětný úsek tímto názvem. Projednala 
možnost pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na 
ulici nábřeží Dukelských hrdinů dle zákresu uvedeném v příloze č. 10 tohoto bodu. Rada města souhlasí s 
pojmenováním tohoto úseku názvem ulice nábřeží Dukelských hrdinů a doporučuje zastupitelstvu města 
pojmenovat předmětný úsek tímto názvem. Projednala možnost pojmenování stávající nepojmenované ulice v 
katastrálním území Tylovice, navazující na ulici Nezdařilova dle zákresu uvedeném v příloze č. 11 tohoto bodu. 
Rada města souhlasí s pojmenováním tohoto úseku názvem ulice Nezdařilova a doporučuje zastupitelstvu města 
pojmenovat předmětný úsek tímto názvem. Projednala možnost pojmenování stávající nepojmenované ulice v 
katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici Revoluční dle zákresu uvedeném v příloze č. 12 
tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním tohoto úseku názvem ulice Revoluční a doporučuje 
zastupitelstvu města pojmenovat předmětný úsek tímto názvem. Projednala možnost pojmenování stávající 
nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici V Mokrém dle zákresu 
uvedeném v příloze č. 13 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním tohoto úseku názvem ulice V Mokrém 
a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětný úsek tímto názvem. Projednala možnost pojmenování 
14 stávajících nepojmenovaných ulic v katastrálním území Hážovice, navazující na ulici Hážovice dle zákresů 
uvedených v příloze č. 14 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním těchto úseků názvem ulice Hážovice 
a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětné úseky tímto názvem. 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Prodlouzeni_definicni_cary_ulice_Bezrucova.pdf 
Příloha č. 2: Prodlouzeni_definicni_cary_ulice_Dolni_Drahy.pdf 
Příloha č. 3: Prodlouzeni_definicni_cary_ulice_Dolni_Paseky.pdf 
Příloha č. 4: Prodlouzeni_definicni_cary_ulice_Druzstevni.pdf 
Příloha č. 5: Prodlouzeni_definicni_cary_ulice_Frenstatska_.pdf 
Příloha č. 6: Prodlouzeni_definicni_cary_ulice_Horecky.pdf 
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Příloha č. 7: Prodlouzeni_definicni_cary_ulice_Horni_Drahy.pdf 
Příloha č. 8: Prolouzeni_definicni_cary_ulice_Javornicka.pdf 
Příloha č. 9: Prodlouzeni_definicni_cary_ulice_Letenska.pdf 
Příloha č. 10: Prodlouzeni_definicni_cary_ulice_nabr._Dukelskych_hrdinu.pdf 
Příloha č. 11: Prodlouzeni_definicni_cary_ulice_Nezdarilova.pdf 
Příloha č. 12: Prodlouzeni_definicni_cary_ulice_Revolucni.pdf 
Příloha č. 13: prodlouzeni_definicni_cary_ulice_V_Mokrem.pdf 
Příloha č. 14: Prodlouzen_definicni_cary_ulice_Hazovice.pdf 
Diskuze:  
p. Vychodil – do budoucna žádá o uvedení lokality, protože z katastrální mapy není zřejmé, kde se místo přímo 
nachází.  
 
usnesením č. 26/17/ZM/22/06/2021  - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje 

1. pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující 
na ulici Bezručova dle zákresu uvedeném v příloze č. 1 tohoto bodu názvem ulice Bezručova 
2. pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Tylovice, navazující na ulici Dolní 
Dráhy dle zákresu uvedeném v příloze č. 2 tohoto bodu názvem ulice Dolní Dráhy 
3. pojmenování 4 stávajících nepojmenovaných ulic v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, 
navazující na ulici Dolní Paseky dle zákresů uvedených v příloze č. 3 tohoto bodu názvem ulice Dolní 
Paseky 
4. pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující 
na ulici Družstevní dle zákresu uvedeném v příloze č. 4 tohoto bodu názvem ulice Družstevní 
5. pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující 
na ulici Frenštátská dle zákresu uvedeném v příloze č. 5 tohoto bodu názvem ulice Frenštátská 
6. pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Tylovice, navazující na ulici Horečky 
dle zákresu uvedeném v příloze č. 6 tohoto bodu názvem ulice Horečky 
7. pojmenování 2 stávajících nepojmenovaných ulic v katastrálním území Tylovice, navazující na ulici 
Horní Dráhy dle zákresu uvedeném v příloze č. 7 tohoto bodu názvem ulice Horní Dráhy 
8. pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující 
na ulici Javornická dle zákresu uvedeném v příloze č. 8 tohoto bodu názvem ulice Javornická 
9. pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující 
na ulici Letenská dle zákresu uvedeném v příloze č. 9 tohoto bodu názvem ulice Letenská 
10. pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující 
na ulici nábřeží Dukelských hrdinů dle zákresu uvedeném v příloze č. 10 tohoto bodu názvem ulice nábřeží 
Dukelských hrdinů 
11. pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Tylovice, navazující na ulici 
Nezdařilova dle zákresu uvedeném v příloze č. 11 tohoto bodu názvem ulice Nezdařilova 
12. pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující 
na ulici Revoluční dle zákresu uvedeném v příloze č. 12 tohoto bodu názvem ulice Revoluční 
13. pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující 
na ulici V Mokrém dle zákresu uvedeném v příloze č. 13 tohoto bodu názvem ulice V Mokrém 
14. pojmenování 14 stávajících nepojmenovaných ulic v katastrálním území Hážovice, navazující na ulici 
Hážovice dle zákresů uvedených v příloze č. 14 tohoto bodu názvem ulice Hážovice 

a ukládá městskému úřadu provést zápis nově pojmenovaných úseků ulic do základního registru územní 
identifikace, adres a nemovitostí. 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (J. Koryčanský)  

 

23 - Schválení jednacího řádu zastupitelstva města - předkládají: Mgr. Kristýna Kosová, 
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 
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• 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 (ze strany zastupitelů nebyly) 

• požadavek starosty města na omezení doby a četnosti vystoupení v rámci rozpravy, viz kapitola 7 bod 7.4 
odst. 6 jednacího řádu.  

Přílohy: 
Příloha č. 1: JR_ZM_finalni_pro_ZM.pdf 
Diskuze: 
Tento bod byl stažen z programu jednání. 
usnesením č. ../17/ZM/22/06/2021  - Nehlasováno  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a s účinností od 1. 7. 2021 vydává Jednací řád 
Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1. Schválený jednací řád 
je součástí tohoto usnesení.  
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 

 

24 - Vydání obecně závazné vyhlášky č. 4/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
č. 3/2021, kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu - 
předkládá: Ing. Martin Beníček   
Důvodová zpráva:  
Na základě závěrů přijatých na radě města dne 26. 2. 2021 (83. jednání/bod 21) zpracoval OKS návrh obecně 
závazné vyhlášky, kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu. Zastupitelstvo města 
se na zasedání dne 20. 4. 2021 usneslo vydat tuto OZV – 3/2021 (usnesení č. 27/16/ZM/20/04/2021). Ovšem 
vzhledem k aktuální situaci na jaře 2021 (opatření omezující či znemožňující konání akcí) byl v měsíci dubnu 2021 
po konzultacích s pořadateli změněn termín u trojice akcí. U dvou akcí („Po Valašsku na skútru“ a „ER PE ER 
Motoparty“) byl termín přesunut na září 2021 (viz příloha č. 2 DZ a žlutě vyznačené nové termíny u dvou akcí) a 
jedna akce byla zatím v květnu 2021 zrušena a prozatím nemá náhradní termín (Night Trail run). Návrh OZV č. 
4/2021, který mění OZV č. 3/2021, je uveden v příloze č. 1. Návrh zapracoval uvedené skutečnosti: změny termínů 
akcí, z toho dvě jsou přesunuty na nový termín v září 2021. Jedna akce je zatím odložena na neurčito, je také 
možné, že se letos neuskuteční. Předkládané znění OZV č. 4/2021 bylo odsouhlaseno Ministerstvem vnitra ČR.  
Přílohy: 
Příloha č. 1: Priloha_c._1_4_2021_nocni_klid_zmena_predbezna_kontrola_pro_MV.docx 
Příloha č. 2: Priloha_c._2_OZV_2021_Zmena_zari_Priloha_Akce_ve_meste_pres_22._hodinu_final_format.xlsx 
 
usnesením č. 27/17/ZM/22/06/2021  - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021, kterou se 
mění obecně závazná vyhláška č. 3/2021, kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního 
klidu, dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1. Schválená obecně závazná vyhláška č. 4/2021 je součástí 
tohoto usnesení. 
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Blinková), Nehlasovalo: 1 (A. Vychodil)  

  

H) Odbor investic 

25 - Informace o investičních akcích ve městě - předkládají: RNDr. Jiří Melcher, Ing. Marek 
Moll   
Diskuze:  
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Ing. Holiš – doplňující informace ohledně dotace z regionálního rozvoje, zejména pro knihovnu a jedná se o dotaci 
21 mil Kč.  
Mgr. Kosová – informuje o financování knihovny, kdy je možnost čerpat dotace z IROPu, dále je možnost 
spolufinancování z místních akčních skupin. Nyní je informace již potvrzená a je možnost ucházet se o tuto dotaci. 
Pokud se podaří doplnit rozpočet o dotaci z IROPu, je možné výstavbu přístavby knihovny v příštím roce realizovat. 
Předává slovo panu Mollovi, aby informoval ohledně možnosti, když se knihovna nepřestěhuje.,  
Ing. Moll – informuje, že toto řešení by přineslo vysoké vícenáklady. Stěhování mezi objekty by prodlužovalo 
proces časově i finančně. 
Mgr. Kosová – doplňuje, že po konzultaci s ředitelem Městské knihovny by vedlejší aktivity musely být řešeny 
pronájmem. Kvůli složitější koordinaci a vyšším nákladům se toto řešení zavrhlo. 
p. Vychodil – zajímá ho, kdy končí stavebního povolení pro kulturní centrum? 
RNDr. Melcher – odpovídá, že končí 24. 7. 2021. 
Ing. Holiš – dodává, že stavební povolení bude prodlouženo a soutěž bude vyhlášena před tímto termínem. 
Ing. Moll – doplňuje informaci, že o prodloužení je již zažádáno. 
p. Vychodil – podotýká, že existuje spoustu studií, ale realizace nejsou žádné. 
Ing. Holiš – vysvětluje, že není podmínkou, aby studie musely být dodělány. Kdy uvádí například odkup České 
pošty, se kterou může být realizováno i Náměstí Míru, proto je tato akce pozastavena. 
p. Vychodil –dále se zajímá o Náměstí 1. Máje 
Ing. Holiš – odpovídá, že se schvalovala výjimka, tato akce pokračuje a čeká se na dotační tituly. 
p. Vychodil – následuje dotaz ohledně tržnice? 
Ing. Holiš – informuje, že tato akce je pozastavena. 
Mgr. Kosová – doplňuje informaci, že kvůli situace s covidem a s přípravou společenského domu bylo toto téma 
pozastaveno, tyto aktivity budou přesunuty na příští rok. 
doc. Kopecký – reaguje na částku knihovny, kdy dodává, že se jedná o částku za novou přístavbu, následně je 
zde zahrnuta rekonstrukce staré budovy i přilehlých prostor.  
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RNDr. Melcher – vyjadřuje se ke kulturní centru, kdy dodává, že se momentálně řeší tržní konzultace pro divadelní 
technologie.  
p. Koryčanský – reaguje, že mu chybí srovnání u knihovny, kolik by stálo přestěhování do nové přístavby a kolik 
by stál pronájem a úpravy ve společenském domě? 
Následně přechází k tématu Kulturního centra a podotýká, že cena 215 mil. není reálná. Vysoutěžená cena byla 
315 mil Kč. 
Ing. Holiš – reaguje, že se soutěží půlroku dopředu. Přiznaná dotace byla 50 mil Kč, následně byla informace o 
navýšení dotace na 90 mil Kč, kdy se s touto informací pracovalo. Tato informace se nepotvrdila a nyní platí dotace 
50 mil. Kč. Udělalo se vše proto, aby se cena za výstavbu snížila. Pokud se nevysoutěží nyní budeme soutěžit 
následující rok. Bylo rozděleno na více zakázek z důvodu toho, že je možnost ponížení ceny, jako příklad uvádí ul. 
Vítězná. Souhlasí s tím, že čím déle budeme prodlužovat, tak cena bude vyšší. 
Bc. Blinková – konstatuje, že zastupitelé požadují jen informace k daným tématům. Dále žádá informace ohledně 
kruhového objezdu na ul. Videčská? 
Ing. Holiš – reaguje, že bude jednání s krajem, kdy musíme informovat, že o kruhový objezd máme zájem. 
Bc. Blinková – následně se informuje ohledně studie na cyklostezku Pindula  
RNDr. Melcher – reaguje, že vše by mělo být hotové, kromě úseku u restaurace Janoštík, kdy je tento úsek stále 
v jednání. 
Bc. Blinková – následná otázka k tématu Energetické úspory Letenská a Rekonstrukce polikliniky, kdy začnou 
práce a zda jsou zaměstnanci o rekonstrukci informováni? 
Ing. Moll – informuje, že rada města bude schvalovat vítězného uchazeče, začátek realizace bude začátkem-
polovinou srpna (energetická úspora Letenská). 
Mgr. Drápal – probíhá proces stavebního řízení. Pokud bude znám postup, bude projednání s lékaři. Dle informací 
od pana Žáka nebude možno realizovat rekonstrukci bez omezeni provozu. 
Bc. Blinková – pokládá další otázku, zda bude realizace ještě v tomto roce? 
Mgr. Drápal – odpovídá, že realizace bude v roce příštím roce. 
Ing. Holiš – dodává, že poliklinika není v plánu pro rok 2021, měla být jen příprava. 
Bc. Blinková – další otázku směřuje k rekonstrukci kašny, kdy je termín dokončení 10. 7., je možno realizovat? 
Ing. Holiš – reaguje, že momentálně čekáme na potvrzenou dotaci, zastupitelé budou informováni. 
Ing. Moll – doplňuje, že položka v rozpočtu je, ale čekáme na vyjádření spolufinancování. 
p. Vychodil – dotazuje se, zda se provádí předvýběr zhotovitelů, nežli bude vyhlášena soutěž? 
RNDr. Melcher – odpovídá, že se aktuálně provádí výzkum trhu/analýza. Nejde o výběrového řízení. 
Ing. Holiš – upřesňuje, že se jedná o standardní postup a jde o tržní konzultace. 
Mgr. Drápal – souhlasí, že se jedná o tržní konzultace, nikoli výběrové řízení. 
Mgr. Kosová – podrobněji vysvětluje ne/stěhování v době realizace knihovny, kdy v přístavbě bude umístěno 
dětské oddělení a také „rychlý výběr“, bude se jednat o nejnovější dokumenty, které nejčastěji kolují. Dále bude v 
těchto prostorech malý sál, který bude sloužit pro vzdělávání nebo pořádání kulturních akcí. V těchto prostorech 
není zázemí pro knihovníky. Není možné přestěhovat stávající knižní fond do tohoto objektu, Omezit provoz 
knihovny a služby pro čtenáře na dobu ca roku, není vhodné. Pokud je potřeba detailního popisu, je možno oslovit 
ředitele knihovny, eventuálně pana Molla. Ve vile budou další oddělení, např. pro teenagery, studovna, volný výběr 
pro dospělé, kdy podotýká, že se toto nedá vměstnat do plochy přístavby. 
Ing. Holiš – souhlasí s paní místostarostkou, že přerušení provozu knihovny může mít negativní vliv na celkovou 
funkčnost knihovny. 
MUDr. Němeček – reaguje k rekonstrukci polikliniky, kdy požaduje orientační termín rekonstrukce a poukazuje na 
to, že bude vyšší nápor na nemocnici. Bude důležitá koordinace ze strany města. 
Mgr. Drápal – ujišťuje, že komunikace proběhne interně, následně s lékaři z polikliniky. 
  

I) Různé 

26 - Schválení plánu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm 
pro druhé pololetí roku 2021 - předkládá: Alois Vychodil   
Důvodová zpráva:  
Kontrolní výbor Zastupitelstva města na svém zasedání 12. 5. 2021 navrhl usnesením, schváleným všemi sedmi 
přítomnými členy zařadit do plánu činnosti pro druhé pololetí 2021, následující dva kontrolní úkoly. Kontrola 
efektivity výdajů města Rožnova pod Radhoštěm na propagaci cestovního ruchu za roky 2019 a 2020. Termín 
ukončení kontroly 30.09.2021Kontrola hospodaření s byty ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm za období 
2019 a 2020. Termín ukončení kontroly 30.11.2021Přiložen zápis č. 19 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva 
města č. 19 z 12. 5. 2021 schválený ověřovateli elektronickou cestou.  
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Přílohy: 
Příloha č. 1: 2021.05.12._Zapis_z_jednani_KV_ZM.docx 
 
usnesením č. 28/17/ZM/22/06/2021  - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města 
Rožnova pod Radhoštěm pro druhé pololetí roku 2021 uvedený v důvodové zprávě. 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Z. Němeček)  

 

27 - Informace o konání valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s - 
předkládá: Mgr. Kristýna Kosová   
Důvodová zpráva:  
Město Rožnov pod Radhoštěm je akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. Zvolený zástupce 
města se každým rokem účastní Valné hromady společnosti VaK Vsetín a. s., kterou svolává předseda společnosti. 
V roce 2021 se valná hromada konala dne 3. června. Pozvánka na Valnou hromadu s rozpisem programu a návrh 
na rozdělení zisku společnosti za rok 2020 jsou přílohou tohoto materiálu. 
Přílohy: 
Příloha č. 1: VAK_navrh_na_rozdeleni_zisku.pdf 
Příloha č. 2: VAK_pozvanka.pdf 
Diskuze:  
Ing. Holiš – informuje o čerstvé informaci ohledně vodovodu Horní Paseky, který je zařazen do dotační výzvy. 
Momentálně jsme pod čarou, ale v zářijové výzvě bychom měli být podpořeni. Realizace začátek roku 2022.  
 

28 - Informace, podněty - předkládá: Ing. Radim Holiš   
Důvodová zpráva:  
Bod je určen zejména k předání neformálních informací mezi vedením města a ostatními zastupiteli. 
Diskuze:  
Bc. Blinková – dotazuje se, zda může být zahrnuto v Jednacím řádu termín, do kdy musí zastupitelé obdržet věci 
od občanů pro zastupitele. 
Mgr. Janíková – odpovídá, že je specifikováno v zákonu o obcích, proto ji to připadá zbytečné. 
MUDr. Němeček – vznáší dotaz na kruhový objezd na ul. Videčská, zda existuje dopravní studie, zda kruhový 
objezd nebo křižovatka ve vztahu k chodcům? Druhý dotaz se týká křižovatky u Janíka, kde se dotazuje, jestli bude 
problém, aby byla zelená, když jedou vozidla z 1. Máje? Podotýká, že toto řešení by křižovatce ulevilo. PODNĚT! 
Písemná odpověď od pana Kováře panu Němečkovi, zda je možné realizovat. 
Ing. Holiš – podotýká, že semafory budou prověřeny od pana Kováře, který ho bude písemně informovat. Ohledně 
kruhového objezdu odkazuje na pana Melchera, aby bylo projednáno nejprve s ním. 
p. Koryčanský – odkazuje na dopis z ledna 2020, kdy firma Dioflex nedostala stále odpověď. Problém je v tom, 
že firma poukazuje na změnu příjezdové komunikace, která znemožní zásobování nákladními vozy + pokuta v 
hodnotě 800 tisíc Kč/rok. 
Ing. Holiš – reaguje, že informace z Dioflexu je taková, že roční nárust je 86 tisíc/rok – informace se tedy rozchází, 
budou opětovně prověřeny. 
Bc. Kovář – potvrzuje cenu 86 tisíc/rok. Probíhala komunikace s managerkou firmy Dioflex, jestli je možná 
součinnost s majiteli průmyslové zóny, kteří by jim umožnil vjezd u kina Panorama, ale tato možnost nebyla 
akceptována. Bude prověřena možnost s dopravním inspektorátem a následně bude informována firma Dioflex. 
p. Koryčanský – další dotaz směřuje ohledně paní Uličné, která řešila odprodej bytu.  
Ing. Kučera – reaguje, že koncepce bydlení bude předložena na zářijovém zastupitelstvu. Na strategickém výboru 
se většina vyjádřila negativně, tedy byty neprodávat. 
p. Koryčanský – další dotaz je směřován na opravu komunikace na ul. Frenštátská. 
Ing. Kučera – reaguje, že je v plánu, který je předložen na stránkách města. 
Bc. Kovář – informuje, že se jedná na akci, která jde z odboru investic.  
Ing. Holiš – reaguje, že se jedná o položku za 4 mil. Kč, která se bude realizovat prioritně, termín bude upřesněn. 
p. Koryčanský – poukazuje na problém, že občané na zastupitelstva nechodí kvůli toho, že se na ně nedostane 
řada. Navrhuje, aby byly zasedání zastupitelstva častěji. Informuje, že na veřejná projednání občané nechodí, 
protože nemají žádnou váhu. 
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Probíhá výčet žádostí, kde nebyla udělána žádná opatření. 
• Venčení psů – žádné opatření 
• Vybudování chodníku na ul. Sevastopolská – součást projektu, není dokončeno 
• Oslovení Povodí Moravy ve věci oprava fasády objektu u Bečvy mezi Lávkou u knihovny a světelnou křižovatkou 
Mgr. Kosová – reaguje, že s Povodím jednali, kdy objekt chtěli městu raději předat, byl připraven návrh, který 
nakonec nedopadl. 
p. Koryčanký –  
• Oslovení majitele ústředny u starého hřbitova ul. 5 května, aby byl obnoven nátěr fasády  
• Obnovení nátěrů vývěsních skříněk 
• Zavést elektronické smuteční oznámení  
> PODNĚTY 
Ing. Holiš – reaguje nejprve na občany, kdy informuje, že každý pátek je starosta k dispozici, kolegové jsou přítomni 
nonstop. Navrhuje uzpůsobení jednacího řádu na omezený čas a vstupy v zastupitelstvu (2 vstupy po 2 minutách), 
kdy se dostane v dřívějším čase na občany. Občané Rožnova mají možnost zeptat se na MěÚ každý den. Vedení 
města je k dispozici denně. Termíny schůzek, které jsou dohodnuty, jsou garantovány. 
p. Koryčanský – podotýká, že koaliční zastupitelé nijak nediskutují, proto je prostor pro opozici. 
Ing. Holiš – odpovídá, že koaliční zastupitelé jsou předem připraveni, proto nemají žádné otázky. 
Bc. Blinková – souhlasí s panem Koryčanským v tom, že opozice klade otázky a koalice nemá žádné dotazy. 
Veřejnost potřebuje být informována. Následně reaguje na dopis od paní Dobrozemské, který dostali s velkou 
časovou prodlevou a tímto reaguje na předešlou komunikaci, kdy upřesňuje svoji žádost, aby se podněty od občanů 
k rukám zastupitelů dostávaly v určeném časovém termínu. 
doc. Drápala – děkuje za předání cen Občan města. Poukazuje na mylnou informaci v tiskové zprávě, která byla 
prezentována ohledně čestného občanství. Apeluje, aby tiskové zprávy měly nejen formální, ale také obsahovou 
kvalitu. 
p. Jelínek – reaguje na pana Koryčanského, kdy by měl prvotně řešit sebe a uvádí příklad z předminulého 
zastupitelstva, které bylo zdrženo kvůli nepřipraveného podání od pana Koryčanského, který chtěl bod zařadit do 
programu. Konstatuje, že zastupitel má však možnost zažádat zařazení podání do programu předem. Poukazuje 
také na opětovné dotazování k jedné věci. 
p. Koryčanský – reaguje, že prodlení bylo z řad koalice z důvodu dlouhé porady ohledně poplatku.  
Ing. Holiš – informuje ohledně veřejných akcí v létě, kdy to vypadá pozitivně, ale následně poukazuje na různé 
mutace covidu. Žádá, aby lidé, kteří se vracejí ze zahraničí, byli ohleduplní k lidem, kteří do zahraničí necestují. 
Konstatuje, že je situace velmi dobrá a přeje si, aby to takto zůstalo. Připomíná Rožnovské slavnosti, které se 
budou konat 2. - 3. července.  
Slibuje, že udělají vše proto, aby situace, ohledně rezignace MST Kučery, pro Rožnov dopadla dobře. Přeje všem 
krásné léto. Svých 6 let hodnotí velice přínosně a děkuje kolegům za spolupráci. Předává slovo panu Drápalovi. 
 

Mgr. Drápal – dodává jen krátkou informaci, že Zimní stadion bude zpřístupněn od 1. 8. 
 
Starosta města ukončuje zasedání zastupitelstva 
  
 
Předsedající: 
 
Ing. Radim Holiš     
starosta města         
 
 
 
Věcnou správnost zápisu ověřili: 
 
Jaromír Koryčanský           
 
 
Mgr. Martin Drápal         
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24/1 - Priloha_c._1_4_2021_nocni_klid_zmena_predbezna_kontrola_pro_MV.docx  
24/2 - Priloha_c._2_OZV_2021_Zmena_zari_Priloha_Akce_ve_meste_pres_22._hodinu_final_format.xlsx  
26/1 - 2021.05.12._Zapis_z_jednani_KV_ZM.docx  
27/1 - VAK_navrh_na_rozdeleni_zisku.pdf  
27/2 - VAK_pozvanka.pdf  
 
Jednání bylo ukončeno v 20:00 hodin 
Zápis byl vyhotoven 25. června 2021  
_________ 
Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/ZM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání 


