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Zápis č. 16/2021, číslo jednací: 
z jednání zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo 

dne 20. 4. 2021 od 14:00 hodin v Obřadní místnost Městského úřadu Rožnov pod 
Radhoštěm 

  
Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.  
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení. 
 
Přítomni: Libor Adámek, Bc. Markéta Blinková, Mgr. Martin Drápal, doc. PhDr. Daniel Drápala Ph.D., Ing. Radim 
Holiš, Petr Jelínek, Mgr. Miroslav Kokinopulos, doc. Mgr. Petr Kopecký Ph.D., Jaromír Koryčanský, Mgr. Kristýna 
Kosová, Ing. Jan Kučera MSc., Ing. Radúz Mácha, MVDr. Jana Malcová, Jiří Martínek, RNDr. Jiří Melcher, Jarmila 
Mikulášková, MUDr. Zdeněk Němeček, Ing. Jiří Pavlica, Ing. Jiří Sapík, Alois Vychodil 
Omluveni: Ing. Lenka Střálková 
Pracovníci městského úřadu: Ing. Martin Beníček, Ing. Michaela Hanzl, Ing. Martin Hrnčárek, Mgr. Ing. Veronika 
Janíková, Bc. Miroslav Kovář, Ing. Michal Laktiš, Ing. Marek Moll, Ing. Lenka Pavelková, Mgr. Jan Šmíd 
Tajemník: Mgr. Roman Hep 
Jméno zapisovatele: Magdaléna Kundrátová  
 
Úvodní text: 
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta města (dále jen předsedající) ve 14:00 hod. Informoval, že i po ukončení 
nouzového stavu je třeba, v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19, dodržovat určitá omezení, vyzývám 
Vás tímto, abyste dodržovali základní hygienická opatření a po celou dobu zasedání používali respirátor FFP2, 
který jste obdrželi. K dodržování základních hygienických opatření vyzývám také přítomné občany. 
Celé jednání zastupitelstva je jako vždy vysíláno živě v rámci kabelových rozvodů společnosti TKR Jašek a TKR 
město, 4M a na webových stránkách společnosti TV Beskyd. 
  
Program jednání: 
A) Procesní body 
1 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise 
2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města 
B) Útvar tajemníka 
3 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města 
4 - Zpráva o činnosti rady města 
C) Odbor finanční 
5 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 3/2021 
6 - Smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku – financování autobusové linky Dolní Paseky 
7 - Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dobrovolných příspěvků na realizaci projektu „Čistá řeka Bečva II“ 
8 - Aktualizace obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích  
9 - Schválení Darovací smlouvy v souvislosti s hromadnou otravou ryb v řece Bečvě  
D) Odbor strategického rozvoje a projektů 
10 - Schválení dodatku č. 1 k malému projektu přeshraniční spolupráce "Hovorme o jedle - žime zdravo a chutne" 
v rámci INTERREG V-A SK - CZ Fond malých projektů 
11 - Proces SEA – Schválení Prohlášení ke Strategickému plánu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 
2021-2030  
12 - Územní studie Pod Chlacholovem-Pařeničky  
13 - Informace o přípravě dokumentu Pravidla pro posuzování a podporu revitalizací bytových domů  
14 - Navržení zástupce města Rožnov p. R. do orgánů Národní sítě Zdravých měst ČR 
E) Odbor správy majetku 
15 - Projednání a schválení revokace bodu 1) usnesení č. 9/XIX ze dne 20. 6. 2017 a nové projednání a schválení 
prodeje části městského pozemku p. č. 1398/3 nově označeného jako p. č. 1398/3 o výměře 251 m2 v k. ú. Rožnov 
pod Radhoštěm a odkoupení pozemku p. č. 478/50 v k. ú. Dolní Bečva. 
16 - Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení části pozemku p. č. 855 v k. ú. Rožnov 
p. R. pro budoucí stavbu chodníku v lokalitě Láň 
17 - Projednání a schválení prodeje městského pozemku p. č. 336 a části městského pozemku p. č. 335 v k. ú. 
Hážovice 
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18 - Projednání a schválení koupě pozemku p. č. 196/5 v k. ú. Hážovice 
19 - Projednání a schválení kupní smlouvy č. 027/2021/OSM o koupi části pozemku p. č. 1040/30 v k. ú. Rožnov 
p. Radh. ve vlastnictví společnosti JANEK, spol. s r.o. 
20 - Revokace usnesení č. 17/XXII. ze dne 12.12.2017 a informace o průběhu jednání o pronájmu Společenského 
domu se SYNOT REAL ESTATE, k. s. 
21 - Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování nové veřejné dopravní infrastruktury, účelové 
komunikace na části pozemku p. č. 260 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm se 
soukromým investorem v lokalitě ul. Nezdařilova 
22 - Projednání a schválení darovací smlouvy č. 97/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Zlínským 
krajem (převod silnice na ul. Palackého včetně pozemků a mostu u Eroplánu). 
23 - Projednání a schválení Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 98/2021/OSM mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm a Zlínským krajem (převod silnice III/48612 na ul Bezručova, ul. Hradišťko a části ul. Dolní Paseky 
včetně pozemku p. č. 3613/3 v k. ú. Rožnov p. R.). 
24 - Projednání a schválení směny lesního pozemku p. č. 878/1 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za 
pozemky ve vlastnictví ČR – Lesy České republiky, s.p. v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm 
25 - Informace k projektu "Revitalizace části nábřeží Dukelských hrdinů" 
F) Odbor kanceláře starosty 
26 - prodloužení jednání 
27 - Vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu 
28 - Informace o vyřizování stížností a petic za rok 2020 
29 - Pojmenování stávajících nepojmenovaných úseků ulic 
30 - Schválení postupu při převodu městských sportovišť  
31 - Informace k návrhu nového jednacího řádu zastupitelstva města  
32 - Informace o změně názvu městské kulturní příspěvkové organizace 
G) Odbor investic 
33 - Informace o investičních akcích ve městě 
H) Různé 
34 - Prodloužení zasedání a předřazení bodu 
35 - Informace, podněty 
I) Podání zaslaná po termínu 
36 - Volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm  
  
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. 
 
usnesením č. 1/16/ZM/20/04/2021  - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako ověřovatele zápisu tohoto zasedání zastupitele: 
MVDr. Janu Malcovou 
MUDr. Zdeňka Němečka  
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (Z. Němeček), Nehlasovalo: 0  
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usnesením č. 2/16/ZM/20/04/2021 - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto zasedání zastupitele: 
Mgr. Martin Drápal 
Bc. Markéta Blinková 
doc. PhDr. Drápala Daniel, Ph.D.  
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 3 (M. Blinková, M. Drápal, D. Drápala), Nehlasovalo: 1 (L. Adámek)  
 
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: 16_ZM_Pozvanka_podepsana.pdf 
Diskuze:  
p. Koryčanský – navrhuje předřazení bodu 25 na 1. místo z důvodu vysoké přítomnosti občanů 
Ing. Holiš – táže se, jak budeme postupovat, když občané dorazí také v termínu, kdy je bod uveden v programu 
p. Koryčanský – trvá na předřazení bodu, aby občané nečekali 
Ing. Holiš – dotazuje se, jak to tedy udělat s občany, kteří dorazili k tématu poplatky, zda vidí smysl v předřazení 
taky? 
p. Koryčanský – vidí smysl v předřazení i tohoto bodu 
Ing. Holiš – nesouhlasí s předřazením z důvodu toho, že mělo být předem předjednáno, schváleno a následně 
oznámeno 
Mgr. Kosová – doplňuje, že je k bodu 25 přizvána architektka, která není schopna dorazit dříve 
p. Koryčanský – po doplnění informace od paní Mgr. Kosové souhlasí se zachováním programu 
  
usnesením č. ../16/ZM/20/04/2021  - Nehlasováno 
 Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva města dle předložené 
pozvánky. O tomto usnesení nebylo hlasováno, bod byl informativní.  
  
usnesením č. 3/16/ZM/20/04/2021 - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje zařazení bodu č. 34. Volba člena Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm do programu dnešního jednání.  
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 (L. Střálková)  
  
usnesením č. 4/16/ZM/20/04/2021 - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva města dle předložené 
pozvánky aktualizované na zasedání zastupitelstva města.  
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
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B) Útvar tajemníka 
 3 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města - předkládá: Mgr. 
Roman Hep   
Důvodová zpráva:  
Předmětem tohoto bodu je poskytnutí souhrnné informace 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_13042021.pdf 
Diskuze: 
Ing. Mácha – táže se v jakém stavu je zpracování úkolu české pošty, zda budou informace zpracovány do června 
2021? 
Mgr. Hep – upřesňuje, že poslední jednáni s českou poštou proběhlo 13. dubna, informuje, co bylo předmětem 
schůzky (věcné břemeno, dlouhodobý pronájem pošty – 120kč/m2, kupní cena na základě znaleckého posudku. 
Následující schůzka bude 28. dubna, kde budou projednávány další body. 
Ing. Kučera – informuje, že musí být vypracována studie o využitelnosti, momentálně máme podklady, co na poště 
funguje, také shromažďujeme informace pro ekonomickou analýzu a také co bude možno na poště býti. Průběžně 
informuje, jaký je ekonomický provoz budovy a to: nájemníci za 1,1 mil/rok, do budoucna chce pošta pronajmout 
120 m2, za což by také platila 1,7 mil/rok, počítáme s tím, že 2,8 mil bude v tržbách, což by mělo pokrýt provoz 
budovy do doby, kdy dojde k rekonstrukci. 
Mgr. Hep – dodává, že o novinkách se bude průběžně informovat 
  
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 4 zasedáních v termínech: 26. 2., 
12. 3., 26. 3., 9. 4. 2021. Celkem bylo projednáno 102 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 – dotazuje se k usnesení 1670/86 z rady města 9. 4. 21 – zajímá se, jakým způsobem bude firma 
schopna zajišťovat údržbu zeleně? Obává se, aby nedošlo k prodlevám z důvodu vycestování ze Slovenska do 
Rožnova? 
Bc. Kovář – odpovídá, že tento dotaz byl projednán a firma potvrdila, že bude schopna dorazit každý den a provést 
potřebnou práci. Všechny podmínky splnila a konkurz vyhrála. 
Bc. Blinková – otvírá problém s mostem na Dolních Pasekách a děkuje odboru správy majetku a panu Janíčkovi 
za rychlé vyřešení této situace. 
p. Vychodil – doptává se na smlouvu ohledně zeleně. Hlavně na rozsah smlouvy z hlediska finančního, úloh a 
činností, které bude firma vykonávat 
Bc. Kovář – odpovídá, že rozsah bude stejný jako v předchozích letech, absolutně totožné. 
p. Vychodil – reaguje jaký bude finanční objem?  
Ing. Kučera – doplňuje, že se navazuje na stejný objem, jako v přechozích letech. Přesná částka bude zaslána 
panu Vychodilovi písemně. – PODNĚT! 
p. Koryčanský – táže se, proč je upřednostněna firma z velké dálky? Navrhuje, aby byla konkurz na delší období 
než 1 rok. 
Ing. Kučera – děkuje za názor a připomíná, že firma byla vybrána v rámci veřejné zakázky, a proto nemůžeme 
posuzovat na základě vzdálenosti. V podmínkách smlouvy jsou zakomponovány body, které musí splnit, např. 
kvalitu, rychlost, termíny, aj. Ve výběrových řízeních nejsme schopni definovat tak, že nechceme uchazeče z jiného 
členského státu. 
Ing. Holiš – dodává, že je možnost ve výběrovém řízení přesně specifikovat kritéria s přesnějšími detaily. 
Ing. Mácha – informuje, že zastupitelům jsou podkladové materiály z rady dodávány později, než je tomu u 
zastupitelstva, kde jsou uloženy na webové stránky. 
Ing. Holiš – reaguje, že nelze dodat dříve z důvodu toho, že je v průběhu rady ještě upřesněno, které body budou 
projednány. Vznáší otázku, zda je možné termín zkrátit? 
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Bc. Miklová – dodává, že rada města probíhá v pátek a materiály jsou zveřejněny na google disku ve středu, toto 
je reálné. 
Ing. Mácha – nesouhlasí s tímto výrokem 
Ing. Holiš – děkuje za informace a reaguje na tento podnět tím, že do dalšího zastupitelstva bude prověřeno. 
PODNĚT!  
  
C) Odbor finanční 
5 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 3/2021 - předkládají: Ing. Radim Holiš, Ing. 
Martin Hrnčárek   
Důvodová zpráva:  
V rozpočtovém opatření č. 3 na straně příjmu zapracováváme zejména: Předpokládaný dopad schválení 
aktualizace OZV o místních poplatcích, a to v části poplatek z pobytu a zábor za ,,předzahrádky,,. Zapojujeme 
potvrzené dotační tituly, a to zejména Dotaci na rekonstrukcí jezírka v parku a dotaci na učebnu přírodních věd pro 
ZŠ 5. května. Prodej materiálu při plánované realizaci opravy ulice Vítězná. Předpoklad. Před soutěží – podmínka 
soutěže – odkup. Ze zůstatku předchozích let dofinancováváme ROP částkou cca 5,2 mil Kč. Na straně výdajů: 
Nejvýznamnější položkou je zapojení rekonstrukce ulice Vítězná (cena před soutěží), přičemž v ceně je 
předpokládaný odkup původního povrchu. U dané investiční akce byla již realizována přeložka ČEZ. Ze 
sumarizační položky schváleného Akčního plánu (součást rozpočtu) rozdělujeme částku 2,4 mil. na jednotlivé 
realizační akce. Zapojujeme dotační akce – Přírodopisná učebna ZŠ 5. Května, Obnova zeleně Meziříčská ulice, 
rekonstrukce jezírka v Parku + zahradní úpravy (0,5 mil).Pro již uhrazené zvýšené náklady na letošní zimní údržbu 
silnic navyšujeme položku na údržbu o 1,6 mil Kč. Tato částka by chyběla v podzimním období. Na straně výdajů 
došlo také ke snížení finančních prostředků, a to u budoucích splátek na ČŘB II a výdajů na Chodník – Tylovice – 
Hážovice. Jde zejména o zapojení financí Zlínského kraje, který si náklady na svou investiční část hradí z vlastního 
rozpočtu. Na této položce byla ponechána drobná rezerva. V souladu s pravidly ROP pro RM informujeme ZM, že 
RM projednala ve své kompetenci ROP 2, kterým zapojila do rozpočtu města dotaci i výdaj k akci ,,Kontaktní úřad,,. 
Dotace 4,7 mil, výdaj 3 mil  
Přílohy: 
Příloha č. 1: ROP3_2021_final_II.xls 
Dodatek k bodu: 
Ing. Holiš – podotýká, že velký úspěch, který se povedl vysoutěžit, jsou chodníky v Tylovicích. 1 etapu o 3,2 mil. 
Jedná se o investiční peníze, které by měly směřovat zpět do tohoto území. Informuje o situaci ohledně Vítězné, 
kde je potřeba investice okolo 5,6 mil. Podotýká, že zpětné avízo udává, že by se náklady mohl do této částky vejít, 
a proto chtějí zakázku vysoutěžit. U ostatních položek, které byly předloženy, byla shoda. 
Ing. Kučera – připomíná jen, že v příjmech je 3,5 mil z dotací. Vyjadřuje se k situaci ohledně zimní údržby, kde 
vidí letošní zimu horší než v předchozích letech, kdy se vracely peníze do rozpočtu na jiné položky. Informuje o 
rozpuštění položky ze strategického plánu. Vše je v souladu se zaměřením akčního plánu, kde je zmíněno, že 
většina prostředků má být koncentrována na nejdůležitější problémy ve městě. Rozpuštění této částky půjde na 
tato témata. 
Ing. Holiš – vznáší dotaz na pana Hrnčárka, aby informoval, jak vypadají příjmy města za poslední 3 měsíce a jaký 
je zůstatek? 
Ing. Hrnčárek – 1. kvartál za období 2020 odpovídá plánu, máme přebytek na dani z příjmu fyzických osob, ze 
kterých se platí určité kompenzace podnikatelům, jako COVID nájemné a různé příspěvky na mzdy, aj. Má 
informaci, že čerpání je pomalejší a 40 % podnikatelů by tyto příspěvky měla vracet. Dále je mírný přebyte, ale 
otázkou je, co s těmito penězi bude ke konci roku, kdy skončí projekt antivirus, aj. U DPH máme propad 5 mil. za 
první kvartál, ale prognóza je taková, že v momentě, kdy se otevřou obchody, tak přijde významný nárůst. Existuje 
kladné saldo 1,5 mil. Máme avízo, že bychom měli obdržet další kompenzace od státu, ca 300 tisíc/ měsíc, které 
by měly být do června. Zůstatek předchozího roku jsme dočerpali a momentálně máme 10 mil. ve fondu rozvoje 
technické infrastruktury, případně je také rezerva na odboru financí 3,5 mil. Vše odpovídá tomu, jak bylo 
naplánováno  
Ing. Pavlica – informuje, že se na finančním výboru zabývali rozpočtovému opatření a finanční výbor doporučuje 
zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření bodu č. 3 – přítomno 8 členů, 7 hlasovalo pro, 1 se zdržel.  
Delší diskuze proběhla u ubytovacích poplatcích, společenského domu. 
Diskuze: 
Bc. Blinková – dotazuje se u finančního výboru na projektovou dokumentaci ve vazbě na téma přestěhování 
knihovny zejména o to, jestli změnou v projektové dokumentaci se může posunout výběrové řízení na zhotovitele? 
A zajímá se, jestli je to možná překážka v tom, abychom mohli začít soutěžit? 
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Ing. Holiš – dodává, že rada města není přesně dohodnuta na přesném harmonogramu soutěže knihovny 
Bc. Blinková – doplňuje, že dostali informace o tom, že od 1. června se má knihovna stěhovat a předpokládá, že 
proběhne také soutěž. Nedokáže si představit, že od 1. června bude placen nájem a nebude zřejmé, kdy se začne 
stavět. 
Mgr. Kosová – dodává, že s majitelem společenského domu bylo vyjednáváno to, že by společenský dům byl 
pronajat od 1. 6. a naplněn potřebnými věcmi. Stěhování knihovny se předpokládá na podzim. Momentálně probíhá 
příprava požárně bezpečnostní zprávy, není zcela jasné, jaká jsou nutná opatření proto, aby mohla být knihovna 
přestěhována. Na léto bude program připravován s kulturní agenturou tak, aby nebyla nutná rekolaudace prostoru. 
Další důvod nájmu od 1. 6. je ten, že chceme zajistit provoz Včelína. 
Bc. Blinková – dožaduje se odpovědi na problém ohledně změny v projektové dokumentaci. 
Mgr. Kosová – informuje, že podklady budou ke konci května, poté je možné začít soutěžit 
Ing. Moll – doplňuje to, že pokud bude projektová dokumentace dokončena do konce května, paralelně bude 
probíhat příprava zadávací dokumentace, následně bude schváleno radou a samotné výběrové řízení bude trvat 
3–4 měsíce, poté následují formální procesy (hodnocení, námitková lhůta), což znamená, že samotná realizace 
bude zhruba od konce května za pět měsíců 
Ing. Holiš – podotýká, že doložku řeší sám ČEZ, ne město. Dále komentuje, že společenský dům není nyní 
použitelný. Také se čeká na vyřízení o dodatečném užívání knihovny, které sebou nese rizika, na něž odpoví právě 
požární zpráva. Stěhování knihovny v červnu je nereálný. 
Mgr. Kosová – dodává, že se bude žádat o dotaci z IROPU, která bude použita na rekonstrukci staré budovy, 
případně na vybavení, eventuálně rekonstrukce venkovních prostor. Podrobnosti by měly být v polovině roku. 
Připomíná, že momentálně máme na knihovnu přislíbenou dotaci 15 mil. na pasiv, záměrem je vylepšit rozpočet 
celého projektu tak, abychom se dostali na částky, které byly původně představeny. Rozpočet tohoto projektu je 
navýšený z důvodu toho, protože rozsah rekonstrukce staré budovy bude větší, než bylo předpokládáno. Také 
veřejné prostory nebyly odhadovány v době, kdy byla vypsána architektonická soutěž. 
Bc. Blinková – zajímá se, jaká je tedy cena? 
Mgr. Kosová – 70 mil. v součtu, 30 mil. přístavba a z toho 15 mil. dotace. 10 mil. bude rekonstrukce stávající 
budovy, 9 mil. veřejné prostranství, dále vybavení knihovny okolo 9 mil. 
Bc. Blinková – ujišťuje se, zda celková cena nepřekročí 70 mil.? 
Mgr. Kosová – potvrzuje, že jednali o částce 70 mil. vč. DPH  
Bc. Blinková – doptává se, zda existuje projektová dokumentace ohledně rekonstrukce městského parku a jezírka, 
zajímá se, jak by úprava měla vypadat a v čem by měla spočívat? 
Ing. Kučera – informace k tomuto dotazu budou zaslány 
Bc. Blinková – děkuje, ale také doporučuje to, aby byla zveřejněna studie na internetových stránkách nebo 
facebooku, kde se občané mohou blíže seznámit s tím, jak to tam může do budoucna vypadat. Dále děkuje za 
zařazení projektu Vítězné, kde vidí jako důležitý prvek bezpečnost v této lokalitě, která bude zajištěna. 
Ing. Holiš – dodává, že téma k harmonogramu soutěží společenského domu a knihovny bude podrobněji 
vysvětleno v bodě různé, informace z investic. 
p. Koryčanský – souhlasí s pronájmem společenského domu. Poukazuje však na to, že nesouhlasí s tím, jak je 
termínově propracováno. Táže se jaký je postup, pokud se vysoutěží kulturní centrum dříve, bude probíhat 
souběžně i výstavba nové knihovny? Budou k dispozici finanční prostředky? Podotýká, že má obavu z toho, aby 
se město nedostalo do finančních problémů z důvodu klesání finančních rezerv. Rád by podpořil rozpočtové 
opatření, ale poukazuje také na 250 tis., které by měly sloužit na výstavbu sportovní haly a chce jasnou odpověď, 
kde bude sportovní hala postavena? 
Ing. Holiš – souhlasí s pronájmem společenského domu a myšlenkou ho i prostranství okolo oživit, avšak nejsou 
předloženy konečné informace o ceně úprav, technické posouzení prostoru ohledně přestěhování knihovny, aj. 
Dodává, že jasné odpovědi budou zodpovězeny, jakmile budou k dispozici nachystané materiály. Městu záleží na 
oživení tohoto místa a snaží se být proaktivní ve vyjednávání. Na další otázku reaguje tak, že nyní se město pokouší 
sehnat další finanční prostředky, kdy uvádí příklad, že se podařilo sehnat 37 mil., které mohou být využity na tyto 
stavby. Cílem je, sehnat peníze a následně stavět. Je možnost zafinancovat z úvěru, ale touto cestou se vydat 
nechtějí. Chtějí dodržet limit, který je na to určený i za cenu toho, že by měla být provedena soutěž znovu. 
p. Koryčanský – reaguje, že pronájem společenského domu měl být realizován již před 2,5 lety, kdy to navrhovali. 
Ohledně tématu knihovny navrhuje nejprve výstavbu přístavby, přestěhování knihovny a poté rekonstrukci samotné 
knihovny 
Ing. Holiš – doplňuje informaci, že byl vždy pro pronájem společenského domu za podmínek, které budou pro 
město výhodné 
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MUDr. Němeček – uvažuje, zda je technicky možné realizovat návrh pana Koryčanského – výstavba přístavby, 
následně knihovnu, ovšem také podotýká to, že cena změny společenského domu je také teoretická. Nyní vidí 2 
možnosti – knihovna bude uzavřena a bude probíhat její rekonstrukce nebo budeme akceptovat cenu za 
společenský dům, protože nemáme jinou možnost, kde knihovnu umístit, takže se domnívá, že cena nebude hrát 
velkou roli při rozhodování. Vznáší technický dotaz, zda nás mohou ohrozit památkáři při rekonstrukci 
společenského domu? 
Ing. Holiš – informuje, že se k rekonstrukci budou vyjadřovat dvojí památkáři 
Mgr. Kosová – doplňuje informace k návrhu od pana Koryčanského – realizace přístavby a výstavba knihovny, 
kde tuto variantu město prověřovalo a teoreticky to možné je, problém by byl v provázanosti staveb, zejména 
technikou, sítěmi. Jsou také provázány, že jsou do sebe probourané. Také vidí problém se zadním vchodem. Po 
diskuzi s odborem investic se dospělo k závěru, že by tato varianta byla provozně komplikovaná a finančně 
nevýhodná. Tuto variantu nedoporučuje a otevřená setkání, kde by tato záležitost byla podrobněji vysvětlena. 
Bc. Blinková – souhlasí s kolegou Koryčanským, že pronájem společenského domu byl i přes prosby opozice v 
minulých letech odsunován. 
Ing. Holiš – reaguje jen, že rozdíl byl opravdu v ceně, která nebyla totožná s tou, která je předložena nyní 
Ing. Kučera – k tématu společenského domu dodává to, že cena je opravdu jiná, než v roce 2017. Nyní máme 
cenu, která odpovídá ceně běžné, což je akceptovatelné pro město. Dalším důvodem je také to, že je nutné 
přestěhovat provoz dvou objektů, u kterých plánujeme výstavbu (kino, knihovna), tento požadavek v roce 2017 
neexistoval. Ohledně výstavby sportovní haly souhlasí, že s místem v Rožnově je to opravdu těžké, ale reálná 
úvaha je o pozemku u školy 5. května, dále je také možnost uvažovat o místě u Střední průmyslové školy elektroniky 
informatiky a řemesel, která zvažuje rekonstrukci haly. Existuje pracovní skupina, která výstavbu sportovní haly 
analyzuje. Dodává, že momentálně alokujeme prostředky z akčního plánu. 
Mgr. Kosová – k společenskému domu dodává pouze to, že pronájem od 1. 6. je pouze informativní, důležitou roli 
zde hrají náklady, které jsou s tímto spojeny. Pronájem chce zajistit od té doby, od kdy pro něj bude jasná náplň a 
smysl. V tuto chvíli jsou na léto plánovány akce v parku, které mohou v době nepříjemného počasí najít v prostorách 
společenského domu zázemí. 
Ing. Mácha – nesouhlasí s výdajem, který je spjatý s nákupem monitorovací stanice. Navrhuje, abychom využili 
těchto služeb od autorizovaných institucí, které tuto techniku vlastní. Nevidí smysl v tom, nakupovat něco za více 
než 3,5 mil. + rozpočtové opatření 350 tisíc, což považuje za vyhozené peníze. Navíc zmiňuje, že dodatečné 
provozní náklady by byly 500 tisíc/rok. 
Ing. Holiš – dotazuje se, v jaké výši byla přiznaná dotace? 
Mgr. Kosová – vysvětluje, že monitorovací stanice je řešením, kterým dokážeme získat data o kvalitě ovzduší, 
protože je nutné měřit celý rok nepřetržitě. ČHMÚ stanici nedodá. Podmínka pro získání dotace je, že data budou 
přijímaná od nás do ČHMÚ. Je možnost měřit ovzduší i levnějším způsobem a to čidly, která jsou vždy kalibrována 
k pevné stanici, ale bez pevné stanice nejsou jejich čísla přesná. Tato investice je opravdu nákladná. Projekt potrvá 
5 let a náklady jsou počítány 1,5 mil. Průzkum veřejného mínění je takový, že životní prostředí se v několika 
kategoriích vyskytuje na 3. příčce, kde je jasné, že by lidé v Rožnově chtěli do této kategorie investovat. Nyní 
nejsou data, jaké prostředí v Rožnově je. Na základě modelových dat jsme zařazeni do oblasti se sníženou kvalitou 
ovzduší. Toto je následek toho, že v Rožnově nemůžeme pořádat ozdravné pobyty. Vidí to stále, jako důležitou 
věc, do které by se mělo investovat. Došlo zde k navýšení ceny, protože projekt je z roku 2019. 
p. Koryčanský – momentálně nevidí smysl v pořízení monitorovacího zařízení, i když je částečně hrazeno z dotací 
p. Martinák – chce poděkovat za řešení, která jsou provedena na ulici Vítězné, zejména paní Blinkové, která byla 
v této věci aktivní. Dále vznáší dotaz ohledně zateplování bytů v tomto místě, na severní straně, kde je možná 
kolize se stavbou, táže se, zda je možno určit alespoň hrubý odhad realizace stavby? 
Ing. Holiš – odpovídá, že doufá, že vše dopadne, jak je plánováno. Ohledně harmonogramu realizace je odhad 
červenec–srpen. 
  
usnesením č. 5/16/ZM/20/04/2021 - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021 v rozsahu 9. 353 tis. Kč na 
straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy.  
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 4 (D. Drápala, J. Koryčanský, R. Mácha, Z. Němeček), Nehlasovalo: 0  
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6 - Smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku - financování autobusové linky Dolní 
Paseky - předkládají: Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek   
Důvodová zpráva:  
V systému dopravní obslužnosti Zlínského kraje je také zahrnutá linka Dolní Paseky č. 948650, která je dlouhodobě 
ztrátová a dle vyjádření zástupců ZK má spíše charakter MHD. Za účelem udržení této linky je požadován od města 
každoroční samostatný příspěvek, pro rok 2021 ve výši 690 000 Kč. Tento příspěvek má krýt ztrátu této linky. 
Financování této linky v jednotlivých letech bylo následující: Do roku 2013v paušálu Rok 2014 138 000 Kč Rok 
2015 (70 %) 322 000 Kč Rok 2016 (100 %) 460 000 Kč Rok 2018 (100 %) 460 000 Kč Rok 2019 (100 %) 460 000 
KčRok 2020 (100 %). Po vyúčtování roku 833 761 Kč Rok 2021 (100%) Záloha 690 000 Kč V roce 2020 město 
doplácelo k záloze částku 133 339 Kč. To bylo způsobeno zejména absencí tržeb, tzn. menší obsazeností linky ze 
strany cestujících. Sumarizace vyúčtování roku 2020 je uvedena v příloze tohoto materiálu. Poměr nákladů linky v 
rozdělení na město/cestující: cestující v jízdném uhradí cca 13 %město dotuje 87 % nákladů Mimo tuto linku 
přispíváme do systému Kč 100 na osobu a rok, což činí částku cca 1.65 mil Kč. Náklady na celý systém jsou 
součástí rozpočtu 2021.  
Přílohy: 
Příloha č. 1: smlouva_MHD_Roznov_pod_Radhostem_2021_el_podpis.pdf 
Příloha č. 2: Priloha_c._1_MHD_prispevek_vyporadani_RoznovpR.xls 
Příloha č. 3: Vyuctovani_linky_DP_2020_priloha_II.pdf 
  
usnesením č. 6/16/ZM/20/04/2021 - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dalšího finančního 
příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti linky č. 948650 mezi Zlínským krajem se sídlem Zlín, třída 
Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, IČO 70891320 jako příjemcem finančního příspěvku a městem Rožnov pod 
Radhoštěm jako poskytovatelem finančního příspěvku dle důvodové zprávy a předložených příloh a pověřuje 
místostarostu města, Ing. Jana Kučeru, MSc, podpisem této smlouvy. Schválená smlouva ve znění uvedeném v 
předložené příloze č. 1 je součástí tohoto usnesení. 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Blinková), Nehlasovalo: 0  
  
  7 - Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dobrovolných příspěvků na realizaci projektu „Čistá 
řeka Bečva II“ - předkládají: Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek   
Důvodová zpráva: 
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (dále jen SOMV) uzavřelo v roce 2009 Smlouvy o poskytnutí dobrovolných 
příspěvků na realizaci projektu „Čistá řeka Bečva II“ (dále jen Smlouvy) s jednotlivými účastníky projektu Čistá řeka 
Bečva II (dále jen ČŘB II) – s městy Vsetín, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm a dále s obcemi Francova 
Lhota, Hovězí, Huslenky, Lačnov, Leskovec, Lhota u Vsetína, Liptál, Lužná, Střelná, Ústí, Valašská Polanka, 
Valašská Senice a Velké Karlovice. V roce 2013 SOMV uzavřelo s jednotlivými účastníky projektu ČŘB II dodatky, 
které zohledňovaly cenu realizovaného projektu ČŘB II a podíly vlastních zdrojů z důvodu změny rozpočtových 
nákladů projektu ČŘB II na základě výběrových řízení na jednotlivé dodavatele projektu, poskytovatele úvěrů a 
vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt ČŘB II. V roce 2013 SOMV dále uzavřelo Smlouvy s obcemi 
Krhová a Poličná, které vznikly k 1. 1. 2013 oddělením od města Valašské Meziříčí a dne 4. 6.  2013 se staly 
řádnými členy SOMV. Na základě ustanovení čl. IV., odst. 3 Smluv zpracovalo SOMV v únoru 2021 návrhy dodatků, 
které zohledňují aktuální cenu realizovaného projektu ČŘB II a podíly vlastních zdrojů z důvodu změny nákladů 
projektu na základě jejich skutečné výše a změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt ČŘB II. Celkové 
náklady přípravy a provedení projektu ČŘB II činí 1 207 185 844,52 Kč bez DPH a zahrnují zejména náklady na 
stavební práce, správce stavby, projektovou dokumentaci a autorský dozor, přípravu žádosti projektu, administraci 
výběrových řízení, právní služby, vozidla pro svoz odpadních vod, náklady na pořízení akcií společnosti Vodovody 
a kanalizace Vsetín, a.s., platby dotčeným orgánům (majetkovým správcům) a náklady na investiční úvěr, který byl 
použit k financování časového nesouladu mezi úhradou nákladů projektu ČŘB II a poskytnutím dobrovolných 
příspěvků některých účastníků projektu ČŘB II (viz příloha č. 2 této důvodové zprávy).Celkové náklady projektu 
ČŘB II jsou financovány následujícím způsobena) dotace EU z Fondu soudržnosti 789 505 136,33 Kč) dotace ze 
SFŽP 46 213 224,66 Kč) dobrovolných příspěvků účastníků projektu 371 467 485,00 Kč SOMV na začátku února 
2021 předalo/rozeslalo v listinné a v elektronické podobě účastníkům projektu ČŘB II přehled Vyúčtování přípravy 
a provedení projektu ČŘB II k 31. 12. 2020, které bylo všemi účastníky projektu ČŘB II v průběhu února 2021 
odsouhlaseno. Celkové snížení splátek města RpR činí do konce splatnosti cca 5,5 mil Kč.  
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Přílohy: 
Příloha č. 1: Smlouv_o_dobrovolnem_prispevku_CRB_II_Roznov_pod_Radhostem.pdf 
Příloha č. 2: CRB_II_dodatek_c_1.pdf 
Příloha č. 3: CRB_II_dodatek_c_2.pdf 
Příloha č. 4: CRB_II_dodatek_c_3.pdf 
Příloha č. 5: Priloha_celkove_nakady_projektu_CRB_II.pdf 
Příloha č. 6: Priloha_podil_nakladu_CRB_II_dle_jednotlivych_obci_.pdf 
Příloha č. 7: Dodatek_c_4_Smlouvy_o_DP_CRB_II_Roznov_2021_verze_2021_03_01_el_podpis.pdf 
  
usnesením č. 7/16/ZM/20/04/2021 - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Dodatku č. 4. ke Smlouvě o poskytnutí 
dobrovolných příspěvků na realizaci projektu „Čistá řeka Bečva II“ ze dne 22. 10. 2009 mezi Sdružením obcí 
Mikroregionu Vsetínsko, Svárov 1080, Vsetín, IČO 70238880 a městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové 
zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek č. 4 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 7 je součástí 
tohoto usnesení.  
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 3 (M. Blinková, P. Jelínek, Z. Němeček)  
  
8 - Aktualizace obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích - předkládají: Ing. Radim Holiš, 
Ing. Martin Hrnčárek   
Důvodová zpráva:  
Město Rožnov pod Radhoštěm je aglomerace s cca 17 000 obyvateli. Díky excelentní návštěvnosti Národního 
muzea v přírodě je každoročně navštěvováno cca 360 000 turisty. Z toho se cca 70 000 turistů v RpR 
ubytuje.https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-
objekt&pvo=CRU03a&z=T&f=TABULKA&skupId=1330&katalog=31743&pvo=CRU03a&str=v300&u=v300__VUZ
EMI__43__544841Veškeré příjmy ze vstupného tohoto muzea jsou však příjmem této státní organizace a rozpočet 
města není na tyto příjmy nikterak napojen. Každoroční příliv takového množství turistů logicky generuje náklady 
na údržbu městské infrastruktury. Jedná se zejména o údržbu chodníků, cest, parků, parkovišť, veřejných WC, 
venkovního mobiliáře, svoz odpadu apod. Souběžně také musíme zaměstnávat více městských policistů, kteří 
zejména v turistické sezóně regulují dopravní situaci. V české legislativě existují jen omezené možnosti „zdanění“ 
cestovního ruchu a tím získání prostředků na údržbu této infrastruktury. V našich regionálních podmínkách se dá 
hovořit o poplatku z ubytování a výši parkovného. Jiné druhy zdanění jsou diskutabilní. Turistický ruch však mimo 
tyto přímé platby do rozpočtu města generuje významnou zaměstnanost, což je v našem regionu určitě žádoucí. 
Hlavními přímým „zdaněním“ turistického ruchu je poplatek z ubytování. Tento byl od 1.1.2021 navýšen na 50 Kč. 
(takto to bylo schváleno již v 12/2019). Poplatek nebyl více jak 15 let navyšován. Ač nám statistiky jednoznačně 
dokazují, že turistická sezóna 2020 byla stejně úspěšná nebo mírně úspěšnější než v r. 2019, majitelé ubytovacích 
zařízení vznesli požadavek na úpravu tohoto poplatku buď zcela (zrušení) nebo jeho úpravu. I když se jedná o tzv. 
variabilní náklad (pokud turista přijede, je poplatek inkasován, pokud nikoli, poplatek se nehradí) a jeho zvýšení 
oproti původní částce je z 21 Kč na 50 Kč tzn. pouze 29 Kč, bylo přistoupeno k návrhu úpravy vyhlášky. Po 
rozhodnutí vedení města a ve vazbě na naše náklady se aktuálně připravil kompromis. Ten spočívá v tom, že tento 
poplatek bude zachován na úrovni 50 Kč, nicméně tato max. výše bude pouze pro 3 přenocování a další dny bude 
v 50 % výši. Dle statistiky od ČSU vychází, že průměrná doba přenocování činí v RpR 2,1 nocí. Kombinací poplatku 
50,50,50,25,25,25,25 chceme motivovat turisty, aby prodlužovali svůj pobyt a tím více podpořili místní ubytovací 
zařízení. Souběžně s delším ubytováním budou využívány logicky i místní restaurace, a proto pro rok 2021 chceme 
nevybírat poplatek za zábor „předzahrádek“. Ten byl v roce 2020 hrazen v plné výši (57 000 Kč). Nelze předjímat, 
zda v době COVID bude turistická sezóna 2021 úspěšná či nikoli, chceme však místní restauratéry podpořit, aby 
předzahrádky, které tvoří i určitou scenérii města, byly otevřené nezávisle na úspěšnosti sezóny. Zpoplatněním 
předzahrádek by mohli někteří majitelé zvážit jejich zavření pro absenci tržeb. V přiloženém návrhu aktualizace 
tedy: Aktualizujeme vyhlášku ve věcí pobytů hrazených zdravotními pojišťovnami – změna legislativy U poplatků z 
pobytu nastavujeme model 50,50,50,25,25,25,25 formou úlevy v dalších dnech. Úlevu 50 % (25 Kč) pak máme 
trvalou pro ubytování ve stanech a bez přístřeší (pod širákem), kdy chceme podpořit nízkopříjmové skupiny turistů, 
kteří jsou ubytováni v místních kempech. Zejména jde o studenty apod. Přičemž vycházíme z toho, že majitel 
kempu má omezenou možnost generování příjmů, když 80 % těchto tržeb je směřováno pouze do letního období, 
přičemž ubytovatel typu hotel může inkasovat celoročně. Pro rok 2021 dáváme 100 % úlevu z poplatku za 
předzahrádky za účelem podpory turistického ruchu, čímž je defacto pro rok 2021 zrušen. Nad rámec výše uvedené 
úpravy vyhlášky, která znamená snížení příjmů města, bude městem realizována profesionální podpůrná reklamní 
kampaň s cílem zatraktivnit naše město v době výběru dovolené. K této kampani se finanční připojuje i Národní 
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muzeum v přírodě (VMP). Odhadovaný dopad do rozpočtu města: a) předzahrádky - 50 000 Kč) pobytové poplatky 
- 350 000 Kč. Celkově tedy snižujeme příjmy města a zvyšujeme výdaje na turistických ruch. V souladu s 
doporučením Ministerstva vnitra ČR byl poplatek z ubytování vyčleněn do samostatné vyhlášky.  
Přílohy: 
Příloha č. 1: Vyhlaska_o_mistnich_polatcich_osvobozeni_predzahradek.docx 
Příloha č. 2: Vyhlaska_o_pobytovem_poplatku_2021_II.docx 
  
Mgr. Kosová – doplňuje, že zastupitelé mají informaci, že na zastupitelstvo přijdou hoteliéři, kteří nesouhlasí s výši 
poplatku a chtěli by větší slevu. Dle posouzení tohoto návrhu, můžeme snížit poplatek na dobu přechodnou, ale 
pokud se podíváme na data přenocování, tak jsou data podobná jako u sezóny předchozí. Z toho vycházel návrh, 
který nabízí ústupky, bohužel nejsou asi dostatečné. Pro město dává smysl, aby lidé přenocovali déle, než při 
průzkumu 2,1 dne. Tento návrh, který připravovali kolegové z cestovního ruchu, vycházel také po komunikaci 
s hoteliéry. 
Ing. Pavlica – doplňuje, že toto téma bylo projednáno na schůzce finančního výboru a podotýká, že finanční výbor 
nedoporučuje schválení tohoto bodu, kdy bylo schváleno 2, 5 bylo proti a jeden se zdržel. Polovina hlasujících by 
nechala původní vyhlášku, jak byla, což znamená poplatek 50 kč a nesnižovala by, protože se může ovlivnit 
rozpočet města. Pouze jeden člen byl pro snížení poplatku na 35 kč. 
 
Diskuze: 
Bc. Blinková – v loňském roce proběhla debata, kdy se diskutovalo, že by bylo dobré podpořit podnikatele, kteří 
začali mít velké problémy, ale informace ze strany města byla, taková, že o podporu města zažádalo jen 7–8 
podnikatelů a přičemž se nejedná o nic závažného. Ovšem podnikatelé reagovali jinak. Jejich příjmy a problémy 
se nedá porovnávat s loňskými a předloňskými léty. Pokud se bude podnikat, znamená to i navýšení rozpočtu 
města. Podotýká, že pro tento návrh nebyla a nebude pro něj hlasovat. Přiklání se k tomu, že je Rožnov funkční a 
otevřený, fungují ubytovací zařízení a pokud podnikatelům nepomůžeme už teď, tak to nebude vnímáno pozitivně. 
Ing. Holiš – je důležité tyto dvě věci rozdělit. Předzahrádky a 50 kč za poplatek. Informuje, že předzahrádky jsou 
zbaveny poplatků.  
Ing. Kučera – váží si práce podnikatelů, ale chce vysvětlit, proč bychom měli navýšit na 50kč. Podnikatelé nemají 
rádi fiskální politiku, pokud se město zadlužuje a necháváme svým dětem dluhy. Myslí si, že bychom měli 
hospodařit vyrovnaně a zodpovědně, s čímž souhlasí. Cituje, ze dle zákonu o obcích májí pečovat o potřeby 
občanů, aj., slíbili že, svou funkci budou vykonávat svědomitě v zájmu obce i občanů.  Poukazuje na tabulku, která 
je promítána na projektoru. Vysvětluje, že na základě bilance cestovního ruchu pro město Rožnov, můžeme vidět, 
že Rožnov je navštěvované město, má cestovní ruch. Následuje vysvětlení tabulky, kdy žluté jsou vedlejší činnosti 
a modré hlavní činnosti. Pokud porovnáme příjmy a výdaje v roce 2021, jsme 1 mil. ve ztrátě. Hlavním účelem není 
dotovat z daňových příjmů služby pro návštěvníky, ale měli bychom zajišťovat rozvoj pro naše občany. Musíme 
najít zdroje, abychom získali prostředky pro služby, které turistům poskytujeme. Následuje výčet příkladů – 
financování sociální oblasti, systém efektivního úřadu, kde prvotní reakce nebyly přívětivé, ale nyní vidíme, že to 
má smysl. Dále doplňuje i reakce na bytovou politiku, kde připomíná, že byly problémy s navýšením nájmu, ale 
výsledkem je to, že byty jsou opravené a některé domy jsou výstavní, dále komentuje zdražení poplatků za odpady, 
bylo občanům vysvětleno, že náklady jsou vyšší, a proto jsme se rozhodli udělat analýzu také v cestovním ruchu. 
Chtěli jsme bychom, aby turista využíval služby, ale měl by za ně zaplatit. Ano jsme první mezi městy, ale to tak 
bývá. 
MUDr. Němeček – souhlasí s panem místostarostou Ing. Kučerou, kdy navýšení na 50 kč se nemusí dotknout 
přímo hoteliérů. 
p. Adámek – chce se jen ujistit, zda víme, o čem hlasujeme. Poplatek byl navýšen už v roce 2019. Hlasování ano 
– hlasování pro slevu, hlasování ne – proti slevě? Navrhuje, aby zůstal poplatek 21 kč, aby se prodal protinávrh, 
kdy by se poplatek tento rok nenavyšoval a zůstane ve stejné sazbě. PROTINÁVRH  
p. Vychodil – má připomínka k tabulce pana Ing. Kučery, kde se zdá, že příjmy a výdaje jsou vyrovnané, vidí rozdíl 
o 300 tisíc, kde bude pořízen parkovací automat, ale podotýká, že finanční prostředky přijdou. Navrhuje, aby se 
řešily poplatky za předzahrádky. Připojuje se k protinávrhu p. Adámka o snížení poplatku z 50 kč na 21 kč. 
Ing. Kučera – souhlasí s panem Vychodilem, že parkovací automat na mlýnské je jednorázový výdaj pro tento rok, 
ale také dodává, že v tabulce je zaznamenán reálný rozpočet pro tento rok. 
Ing. Holiš – souhlasí, že se jedná o citlivou záležitost a dodává, že složitější doba zatím nebyla. A nabízí osobní 
pomoc v rámce kraje, kdy se stal předsedou komise cestovního ruchu pod asociací krajů. Ví, že je tato situace 
těžká pro podnikatele v cestovním ruchu a ví, že veškeré újmy, kterou jsou tímto způsobené nebudou celkově 
pokryty, avšak poukazuje na loňský rok, kdy bylo nejprve zavřeno a následně se rozvolňovalo. V této době byly 
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informace od hoteliéru takové, že problémy s turisty nejsou a zájem ze strany turistů byl velký. Chápe, že výkyvy 
jsou nekomfortní. Informuje, že na přechodové období září–červen, budou podnikatelé osloveni přímo krajem, aby 
byli zapojeny do projektu, který bude řešit toto přechodové období. Musí také souhlasit s místostarostou Ing. 
Kučerou, že pokud budeme zlevňovat, budeme nuceni brát v jiných sektorech než cestovním ruchu. Je přesvědčen 
o tom, že je Rožnov atraktivní město a lidé zde jezdit budou. Samozřejmě nechce, aby poplatky platili hoteliéři. 
Mgr. Drápal – shrnuje, že se jedná o navýšení v hodnotě 60–90 kč. Také poukazuje, že většina „Rožnováků“ je 
nespokojeno, že je Rožnov ucpaný, když zde přijedou turisti.  Průměrná cena za ubytování je 500–1000 Kč, pokud 
se bavíme o 3 dnech, jde o 2000 kč a vyvstává otázka, zda je 90 kč jako příplatek pro turistu hodně nebo ne? Jeho 
názorem je to, že toto navýšení není důvodem toho, aby zde turisté nejezdili. 
p. Macek – informuje, že jeho žena provozuje malý penzion v Rožnově. V naší republice přistoupily 4 obce na to, 
aby vybíraly maximální poplatek. Nelíbí se mu tato reakce od obcí a dodává, že obce odčerpávají 12 % z tržby, ne 
ze zisku. Je to pro podnikatele demotivující, pokud má za každé lůžko odevzdat 12 % z tržby. Chtěl by také 
podotknout, jakým způsobem město komunikovalo. V 2019 navýšilo na 50 kč, v roce 2020 se zvedla vlna kritika. A 
poté město komunikovalo ve 2 fázích. 1. fáze – formou videokonference 2. února – vzešly návrhy na ponížení 
poplatku nebo ponechání stávajícího na 21 kč, kvůli situaci, jaká je. Podnikatelé bojují o přežití. 2. fáze proběhla 
minulý týden, kdy město vystupovalo s tím, že je vše rozhodnuto s tím, že bude 3 dny vyšší poplatek a následné 
dny nižší, že se už nedá nic dělat, protože návrh už je projednán na ministerstvu vnitra a nelze jej změnit. Toto bylo 
komunikováno bylo s panem Beníčkem a místostarostkou Kosovou, která dorazila později. Na projednávání 
strategického plánu vystoupil také pan R. Mácha, kde podotkl, že komunikoval s podnikatelem, a doptával se, jak 
mu může město pomoci. Podnikatel ho informoval, že momentálně žádnou pomoc nepotřebuje, možná jen to, aby 
jim město neházelo klacky pod nohy. Dále podotýká, že město slíbilo reklamní kampaň, kterou by mohlo přilákat 
zájemci, ale tato kampaň proběhne v červnu. tato kampaň není již pro hoteliéry nutná, protože touto kampaní dorazí 
lidé maximálně na 1 den.  
p. Beneš – reaguje, že podnikatelé nekomunikují s městem kvůli tomu, že mají své starosti a město své, ale 
bohužel vidí problém v tom, že město se snaží do těchto věcí zasahovat– viz. navýšení poplatku. Konkrétně 
zmiňuje to, že v roce 2019 nepohostil hosty, protože je možné, že hosté ani nepřijedou z důvodu situace ohledně 
COVIDU. Navrhuje proto 0 poplatek, ne 21 kč. Informuje, že momentální měsíční rozpočet jeho firmy je --250 tisíc 
korun. Je možnost, že nepřijede nikdo. Nemůžeme srovnávat předešlá léta. Ví o projektu voucherů a je za ně 
vděčný. Závěrem shrnuje, že situace není jednoduchá. A přeje si zvážení poplatku na 0 kč pro letošní rok. 
p. Žila – dodává, že jsou momentálně už silně rozladěni za slibů. Shrnuje situaci, kdy jsou rok bez příjmů.  Od státu 
dostal jen 25. tisíc kč/měsíc, nechodí dotace z loňského roku, podpora od státu je nulová. Reaguje na situaci 
ohledně navýšení poplatků, kdy zmiňuje, že 80 % pobytu z roku 2019 nejsou odbydlené. Oponuje, že pokud se 
navýší poplatek, tak tyto poplatky zaplatí hoteliéři z důvodu toho, že lidé mají pobyty již zaplacené. Tento rozdíl jde 
za hoteliéry. Navrhuje, že pokud se budou poplatky navyšovat, mělo to být něčím vyváženo (nabídněme nějaké 
výhody, např. vstupy zdarma). Souhlasí s poplatkem 0 kč a apeluje na to, aby si město uvědomilo zpoždění, se 
kterým hoteliéři pracují a budou pracovat.  
Ing. Holiš – dodává, že Zlínský kraj je 3. v pořadí, který se bude zaobírat včasným proplácením těchto podpor, 
protože ministerstva jsou v prodlení s distribucí. Přislíbil, že by se tato situace měla zrychlit a přeje si zpětnou 
informaci. 
p. Boniati s dcerou – nesouhlasí s výpočtem od pana Ing. Hrnčárka, kdy byly poplatky totožné. Poplatek v roce 
2020–21 Kč, není také uvedeno, že přibyly další ubytovací zařízení. Porovnává hotel Horal v letech 2019 
návštěvnost 23 tisíc hostů, v roce 2020 16 tisíc hostů, nesouhlasí s tím, aby byly poplatky vybrány ve stejné výši. 
Dodává, že pokud to je opravdu tak, jak uvedl Ing. Hrnčárek, tak existují aspekty, které zde nejsou zohledněny.  
„Dcera“ – podotýká, že se všude zmiňuje, jak byla loňská sezóna dobrá, začalo se rozvolňovat a na základě toho, 
jsme hosty informovali o tom, že bude k dispozici karta „Rožnovka“, hosté o ni měli zájem, ale žádnou nedostali. 
Máme kartu přislíbenou i na tento rok, ale sami netušíme, jak to bude. Také se uvažuje o „Beskydycard“, ale před 
nějakým časem bylo z naší strany řečeno, že bychom měli zájem jen o 1 kartu a nyní jsou zase informace o 2 
kartách. Informuje o tom, že jedno léto zde byli influenceři ze zahraničí a táže se, jestli byla tato akce hrazena ze 
zmíněných poplatků? 
Ing. Beníček – vysvětluje, že „Rožnovcard“ funguje 5 let, poskytovatelé jsou provozovatelé zdejších atraktivit, např.  
Valašské muzeum v přírodě, Jurkovičova rozhledna, aj. Poskytovatelů slev je ca 8, klient dostává tuto kartu 
dostává, pokud se ubytuje v Rožnově 2 a více nocí. Konstatuje, že je to produkt, který nás nic nestojí. 
 „Beskydyvalašskocard“ jedná se o destinační kartu, informuje, že za naši lokalitu komunikuje Valašsko ve 
společnosti Moravskoslezské Beskydy, udává, že územní působnost je větší, karta je zpoplatněna pro klienta, také 
pro poskytovatele. 
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Ing. Holiš – doplňuje, že na informaci ohledně influencerů bude odpovězeno později a zároveň se informuje u 
Hotelu Horal, v jakém rozsahu jsou kapacity jejich hotelu prodány? 
„Dcera“, hotel Horal – zodpovídá dotaz, že léto je z 60 % předprodáno, dále informuje, že o mediální kampaň 
v červnu nestojí a nevidí výhody ani „Beskydcard“ 
Ing. Holiš – opětovně pokládá otázku, zda existuje seznam hostů, který se táhne z předchozích let? 
p. Boniati – doplňuje informaci, že se jedná o 5 mil kč, které jsou zaplacené, ale nejsou odbydlené, souhlasí 
s kolegy, aby v letošním roce byly poplatky 0 kč. 
p. Polomýk– souhlasí se s hoteliéry a dodává, že nepotřebují kampaň v červnu. Informuje, že do hotelu Horal lidé 
jezdí především kvůli wellness. Zajímalo by ho, jak fungují jiné obce s opravou jednotlivých oblastí, uvádí příklad 
opravu chodníků. Dodává, aby město nastavilo poplatek stejný jako mají okolní vesnice/města např. s Karlovicemi. 
p. Rous – informuje že navýšení u poplatku je o 138 %. Poukazuje, že se jedná opravdu o vysoké navýšení. 
Reaguje na 4 obce, které zvedly na 50kč, kdy tento fakt konzultoval v Brně a ti ho rozporovali, obce jsou pouze 3. 
p. Bil – reaguje k předzahrádkám, kdy byly v loňském roce předzahrádky zaplaceny v plné hodnotě, ale byly 
omezeny počtem, bohužel peníze vráceny nebyly. Zahrádky budou placeny 50 %. Momentálně se neví, zda 
zahrádky budou otevřeny, dalším faktem je, že pokud prší, předzahrádky také nefungují.   
Ing. Hrnčárek – informuje, že předzahrádky budou 0 Kč. 
Mgr. Kosová – dodává, že pan Bil rozpočítával cenu i za loňský rok. 
p. Jurek– informuje, že jejich hotel má velká kapacita pokojů, poplatků odvádí opravdu dost. Nevidí soulad 
s navýšením poplatku a dotazům, jak motivovat turisty, aby přenocovali na více nocí. Navýšení poplatku, kdy byl 
zvolen ten nejvyšší, vidí jako nešťastný krok. Dodává, že v této situaci s COVID čekali větší podporu od města. 
p. Vašut– krátce informuje, že jeho agentura pořádá pobyty pro školy, seniory, ozdravné pobyty, aj. Pokud porovná 
poplatek v Rožnově s okolními obcemi, tak je Rožnov znevýhodněný.  
Ing. Holiš – doptává se na celkovou částku pobytu 
p. Vašut – vysvětluje, že se jedná o pobyty 2–3týdenní, pokud jsou výběrové řízení, tak rozhodujícím faktorem je 
cena. Na Bečvě je poplatek 21 kč, v Rožnově 50 kč – vidí zde znevýhodnění Rožnova oproti okolním obcím. 
Občan Rožnova – dodává, že u rožnovské karty mají negativní zkušenosti, a proto už této karty nevyužívají. Ve 
většině případů se zákazníci u pokladny dostávají na výhodnější vstupné než s touto kartou „Rožnovka“, jako 
příklad uvádí muzeum, kde je rodinné vstupné výhodnější. 
Bc. Blinková – je ráda za účast hostů, kteří jsou přítomni na zasedání zastupitelstva. Vidí pozitivně novou informaci 
ohledně ozdravných pobytů, které zde probíhají, v předešlé diskuzi byl tento fakt negován. Dále reaguje na výrok 
pana Macka, kdy informace, že návrh vyhlášky je již na ministerstvu vnitra a nedá se s tím dále pracovat, je 
nepravdivá informace. Návrh tam je, ale s vyhláškou se pracovat dá. Dle informací od podnikatelů je kampaň na 
podporu cestovního ruchu v červnu zbytečná, navrhuje dát 1 mil zpět do pokladny a použít ho na tyto poplatky. 
Ing. Beníček – koriguje vyjádření pana Macka, kdy poslední schůzka byla v minulém týdnu a jednalo se o aktuálním 
znění tohoto návrhu vyhlášky, které bylo v tu chvíli na ministerstvu vnitra pro nadcházející zastupitelstvo a nedalo 
se s ním již nic udělat. Reaguje na mediální kampaň, která se nebude konat v polovině června, ale může být 
spuštěna začátkem května. 
Mgr. Kosová – komentuje tak, že se poprvé bavili s podnikateli 1.12., kdy nebyl velký zájem, a proto se jich 
nezúčastnilo mnoho. V roce 2019 zastupitelé k tomuto bodu nedebatovali, řešilo se především navýšení poplatků 
za komunální odpad. Z dnešní diskuze vidí pozitivně věci, které v minulém týdnu nezazněly. Vysvětluje pečlivěji 
téma vyhlášky na ministerstvu, kde poukazuje na to, že zastupitelé ví, že pokud vyhlášku na zasedání změní, tak 
si jsou vědomi toho, že ministerstvo vnitra ji může při zpětné kontrole zrušit a následně se s tímto faktem musí na 
dalším zastupitelstvu popasovat. Chápe, že se hoteliérům nelíbí navýšení od města. K Rožnovské kartě dodává, 
že se momentálně připravuje a má být součástí kampaně. Město chce v tomto projektu pokračovat. Ví o tom, že 
pro rodiny jsou výhodnější rodinné vstupy. Ale vidí, že pro část klientů zajímavá je, například kemp. Ohledně 
červnové kampaně dodává, že opět došlo k nepochopení, kdy upřesňuje, že kampaň necílí na hlavní sezónu, je 
zaměřena na turistické sezony v Rožnově, hlavně na období, kdy turisté jezdí méně. Na závěr dodává, že poplatek 
50 kč je navrhovaný v koncepci cestovního ruchu a byl takto přijat zastupitelstvem do schváleného strategickém 
plánu. Chápe návrh o snížení poplatku v souvislosti COVID, ale cílový poplatek 50 kč nám doporučoval i 
zpracovatel původní koncepce, ke které budou směřovat města i obce, pro které je turistický ruch významným 
aspektem fungování. V tuto chvíli můžou být dopady do území, ale je možnost, že se okolní obce budou také 
přidávat. 
Ing. Kučera – váží si diskuze s hoteliéry. Neshoduje se však s některými výroky, jako je například to, že většina 
návštěvníku se rozhoduje koupi ubytování na základě výši poplatku, dále reaguje na výrok pana Žíly, kdy poplatek, 
můžeme parazitovat na návštěvníkovi, dodává to, že to není špatně, kdy poukazuje na to, že veřejná správa 
hospodaří na základě vybraných peněz. Cílem města není řešit makropolitiku, napravovat něco, co se stane 
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s počasím a podobně, ale chtěl vysvětlit to, že chtějí vést všestranný rozvoj města, pečovat o občany a jejich zájem. 
Určitě nejsou proti cestovnímu ruchu. Požaduje o upřesnění paní Blinkové, která navrhovala zrušení milionového 
fondu, navrhneme a snížíme poplatek na 21 Kč? 
Bc. Blinková – dodává, že protinávrh bude upřesněn o přestávce. Vysvětluje, že informace od hoteliéru byly 
takové, že kampaň jim nebude nápomocná, a proto navrhovala, aby tyto peníze, které jsou na kampaň určeny, byly 
rozpuštěny a vykompenzoval ztrátu z poplatků, které bychom zrušili.  
Ing. Kučera – informuje, že pokud zrušíme poplatky, tak budeme – 3 miliony. Ptá se tedy, kde navrhuje, abychom 
tento rozdíl vyrovnali? 
Bc. Blinková – reaguje, že v tabulce, která jim byla od pana místostarosty Ing. Kučery předložena, byly příjmy 
z ubytovacích kapacit 4,165, ale zapomínáme na příjmy, které od podnikatelů jdou do příjmu města, což je 
významný příjem. Dále vysvětluje, že pokud podnikatelé nebudou podnikat, tak nenaplní ani příjmové části, se 
kterými město počítá. Poukazuje na to, že předložená tabulka nebyla úplně pečlivě zpracována. 
Ing. Kučera – upřesňuje, že město nemá přímý příjem z daně příjmu, kde se jedná o sdílenou daň. Město dostává 
daň z poplatku a daně nemovitosti. Ujišťuje se, že rozumí správně tomu, že návrh je takový, aby se zrušily poplatky, 
které budeme kompenzovat milionem z kampaně a 3 miliony najdeme v rozpočtu v jiných akcích? 
Bc. Blinková – dodává, že si myslí, že bychom letos pro tyto náklady prostředky najít mohli a zmiňuje otázku 
monitorovací stanice. 
Ing. Holiš – vyzývá pana Ing. Hrnčárka, aby informoval, jaké jsou výpadky příjmu města za poslední 3 měsíce, jak 
město hospodaří? 
Ing. Hrnčárek – informuje, že momentálně máme + 1 milion Kč a dodává, že to, co jsme si naplánovali, je splněno. 
Ing. Holiš – dodává, že cestovní ruch není hlavním příjmem města Rožnova. 
p. Koryčanský – dodává, že se nemůže porovnávat letošní rok s rokem loňským. Vyjadřuje, že je rád za účast 
hoteliérů. Chápe jejich problémy a je názoru, aby byl poplatek zachován a podnikatelé nemuseli doplácet městu 
rozdíl, který by byl způsoben navýšením poplatku. Souhlasí s paní Blinkovou, aby se neinvestovaly peníze do 
kampaně, o kterou hoteliéři nestojí. 
Ing. Holiš – táže se pana Ing. Hrnčárka na rozdíl v příjmech mezi loňskými třemi měsíci, kdy COVID nebyl, a 
letošními třemi měsíci? 
Ing. Hrnčárek – informace dodá, nemá k dispozici u sebe. 
Ing. Holiš – dodává, že příjmy města jsou porovnatelné. Reaguje na karty, kdy uvádí, že sami hoteliéři chtěli, aby 
byla vydána karta. Město Rožnov, bylo první, které pozvalo destinační společnost Valašsko a Beskydy Valašsko 
na první setkání, aby se tato poptávka po spolupráci začala řešit. Souhlasí, že informační kampaň může být 
zrušena a finanční prostředky se můžou použít jinde. Situace s kartami je stále ve vývoji. 
Ing. Pavlica – informuje, že rozpočet z cestovního ruchu by měl být kladný. Podotýká, že v Rožnově funguje 
nárazový neboli jednodenní turismus. Dodává, že tímto ubytovacím poplatkem si město kompenzuje to, že 
neumíme zpoplatnit jednodenní návštěvnost. Myslí si, že je důležité vnímat také i nákladovou stránku. Není úplně 
příznivcem toho fondu, protože se Rožnov propaguje sám a není nutné se v této věci angažovat. Má jistou 
zkušenost jako ubytovatel, kde podotýká, že poplatek udával v rámci ceny zvlášť a překvapuje ho, reakce hoteliérů, 
že ho mají v ceně, protože ze zákona to takto není v pořádku. Na závěr dodává, že je toho názoru, aby poplatek 
byl výše než u okolních obcí, ale chtěl by pomoct a ulevit hoteliérům v roce 2021, ale nemyslí si, aby jim ho město 
odpustilo úplně, když ho mají z části vybraný a následně by jej museli vracet hostům. Ohledně „Rožnovcard“ má 
informaci, že nefungovala. Jeho názorem je to, že jde o levnou věc, která není špatná v nákladové stránce. 
Mgr. Kosová – reaguje na kampaň, která se zaměřuje na cestovní ruch a neměla by přivést klienty jen hoteliérům. 
Vidí pozitivně tuto debatu a podněty, které dnes zazněly. 
MUDr. Němeček – není si jistý, protože není právník, ale vidí problém v tom, že pokud budou poplatek 0 Kč, může 
to mít právnické následky. Vidí alternativu v tom, že pokud byl součásti platby poplatek, který byl vybrán, aby to 
bylo právně čisté, navrhuje, aby byl zachován poplatek, který byl vybrán. Chce pomoct hoteliérům a nevidí důvod 
navyšovat poplatky, pokud již byly vybrány, protože tento rozdíl by zaplatili oni. K jednodennímu turismu navrhuje 
a předkládá příklad, který funguje například v Rakousku, kdy se autobus s turisty musí nahlásit dopředu a zaplatí 
parkovací taxu. 
Ing. Pavlica – reaguje, na výrok paní Mgr. Kosové, že kampaň nemá podpořit jen hoteliéry, kde vidí problém v tom, 
že by tento projekt měl podpořit jednodenní turistiku. 
Ing. Holiš – dodává, že je kampaň ještě neproběhla a je jen na nás, jak ji nastavíme. 
Ing. Mácha – navrhuje, zrušení navýšení na 50 Kč pro rok 2021, dodává, že pokud tato varianta bude mít dopad 
na rozpočet, můžeme tento rozdíl vyřešit věcmi, které byly již zmíněny, a to zrušením kampaně a monitorovací 
stanice. 
Ing. Holiš – prosí o přesnou definici protinávrhu na návrhovou komisi.  
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p. Krupka– reaguje na pana Ing. Pavlicu, že se nemůže počítat s vyrovnaným rozpočtem, pokud od poloviny 
prosince minulého roku neubytovávají. Předpoklad je nyní, že ani v květnu se ubytovávat nebude. Momentálně má 
město půlroční výpadek z místního poplatku za ubytování. Následně se ptá pana Hrnčárka, pokud počítali příjem 
do rozpočtu, jestli se jedná o roční příjem nebo o dobu, kdy byli otevřeni? 
Ing. Hrnčárek – odpovídá, že jde o poplatky z ročního výhledu, ale je zde zohledňována sezóna i mimosezóna. 
Dodává, že dle informací spojené s COVID, bude letošní sezóna velice dobrá. 
Ing. Holiš – připomíná, že se na podzim rozjede projekt voucherů, který se chystá na kraji 
Ing. Pavlica – reaguje, že se jedná o dlouhodobý rozpočet. 
Ing. Holiš – požaduje jasný návrh, který chce hlasovat. 
p. Koryčanský – souhlasí s hoteliéry a nevidí nic špatného na tom, že se poplatky platí při platbě pobytu. Táže se 
hoteliérů, zda už mají nějaké pobyty pro letošní rok prodány? 
„Dcera“, Hotel Horal – vysvětluje, že poplatek má sazbu DPH 0 %, zatímco na ubytování je 10 %, kde se jedná 
také o dárkové poukazy, např. pobyt na 2 noci, kde není vhodné, aby obdarovaní ještě museli něco doplácet. Pro 
následující sezónu nejsou žádné rezervace.  
Ing. Holiš – ujišťuje se na protinávrh u pana Koryčanského  
p. Koryčanský – totožný protinávrh jako pan Adámek – nechat poplatek 21kč pro letošní rok, navýšení pro 
následující rok. 
Ing. Pavlica – dodává, že by pro letošní rok zanechal poplatek 21 Kč a pro příští rok navýšení. 
Ing. Mácha – upřesňuje, že došlo k záměně jmen mezi ním a p. Adámkem. Kdy navrhoval, zachování 21 Kč pro 
rok 2021 
Mgr. Kokinopulos – poukazuje na správnost definování protinávrhu, aby nedošlo k chybě, což při formulaci 
zachování, mluvíme o zachování 50 Kč, které byly schváleny od 1. 1. 2021. 
 
usnesením č. 8/16/ZM/20/04/2021 - Schvaluje 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se 
mění obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místních poplatcích dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1. 
Schválená obecně závazná vyhláška č. 1/2021 je součástí tohoto usnesení.  
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
  
usnesením č. ../16/ZM/20/04/2021  - Neusnesli se  
Protinávrh p. Adámek: Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a vydává obecně závaznou 
vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku z pobytu dle předložené přílohy č. 2., s tím že, sazba poplatku uvedená v 
čl. 6 předložené vyhlášky činí od účinnosti této vyhlášky do 31. 12. 2021 částku 21 Kč a s účinností od 1. 1. 2022 
částku 50 Kč. Současně se ruší odst. 3 čl. 8 předložené vyhlášky. Schválená obecně závazná vyhláška č. 2/2021, 
ve znění úprav je součástí tohoto usnesení. 
Hlasování: Pro: 8, Proti: 6 (R. Holiš, J. Malcová, J. Martínek, J. Melcher, J. Mikulášková, J. Sapík), Zdrželo se: 6 
(M. Drápal, P. Jelínek, M. Kokinopulos, P. Kopecký, K. Kosová, J. Kučera), Nehlasovalo: 0 (L. Střálková), U tohoto 
bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou  
  
usnesením č. 9/16/ZM/20/04/2021  - Schvaluje 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním 
poplatku z pobytu dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 2. Schválená obecně závazná vyhláška č. 2/2021 
je součástí tohoto usnesení.  
Hlasování: Pro: 11, Proti: 1 (Z. Němeček), Zdrželo se: 8 (L. Adámek, M. Blinková, D. Drápala, J. Koryčanský, R. 
Mácha, J. Mikulášková, J. Pavlica, A. Vychodil), Nehlasovalo: 0  
  
9 - Schválení Darovací smlouvy v souvislosti s hromadnou otravou ryb v řece Bečvě – předkládají: 
Ing. Radim Holiš, Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Martin Hrnčárek   
Důvodová zpráva:  
Z důvodu ekologické havárie na řece Bečvě předkládáme ZM ke schválení dar Českému svazu rybářů, který by 
byl použit na náklady přímé likvidace škod. Tuto záležitost žádná státní instituce nefinancuje a dosud byla placena 
z různých darů a z prostředků svazu. Představitel Českého rybářského svazu, z. s., územní svaz pro Severní 
Moravu a Slezsko, p. Pavel Kocián přednesl aktuální situaci ohledně požadavků na finanční pomoc a její směřování 
na revitalizaci řeky Bečvy po otravě v září 2020. Nejvíce by dle jeho slov v současné době rybářům pomohl finanční 
dar na dofinancování nákladů na likvidaci přímých škod (likvidace mrtvých ryb, činnost dobrovolníků), kde částka 
na likvidaci ryb v kafilérii dosáhla výše 500 tis. Kč., částka na provádění prací při zásahu 250 tis. Kč. Tuto záležitost 
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projednala také Komise ŽP RpR a doporučila poskytnout Českému rybářskému svazu, z. s., územnímu svazu pro 
Severní Moravu a Slezsko částku minimálně 100 tis. Kč. (hlasování 4-0-0) 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Darovaci_smlouva_prijeti_penezniho_daru_el_podpis.pdf 
Diskuze:  
Ing. Holiš – doplňuje, že stát může přispět až v momentě, kdy se najde viník. Peníze nejdou přímo do zarybnění. 
Mgr. Kosová – částka byla navržena dle minulého zastupitelstva, 100 tisíc poskytlo také Valašské Meziříčí, Zlínský 
kraj. Dar nepůjde na transparentní účet, půjde na účet u komerční banky, nebude vázán na zarybnění, ale pomůže 
s krytím, co již zaplatili za reálnou likvidaci této havárie.  
doc. Drápala – děkuje panu Koryčanskému, který vznesl v předešlém ZM podnět k pomoci rybářům. 
p. Vychodil – táže se, jestli některá z firem, které jsou zakomponovány do tohoto problému, přispěly? 
Ing. Holiš – takové detailní informace prozatím nemáme, zjistíme. 
Mgr. Kosová – dodává, že z diskuze s rybáři tato informace nebyla. Reaguje na pana Drápala, kde chce také 
poděkovat, ale zároveň vysvětluje, že důvod prodloužení schválení je ten, že se toto téma nestihlo prodiskutovat 
na komisi životního prostředí. 
Bc. Blinková – děkuje také za návrh, ale nedokáže pochopit půlroční prodlevu. Táže se, zda nejsou na kraji nějaké 
novinky při vyšetřování, které by mohly být veřejně sděleny. 
Ing. Holiš – poslední zpráva je taková, že krajský úřad dělal průzkum výpustí (Rožnov, Deza, Lhotka), momentálně 
není jasná výpust u Lhotka, ale stále pokračuje šetření policie. 
  
usnesením č. 10/16/ZM/20/04/2021 - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 95/2021/OF mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm jako dárcem a Českým rybářským svazem, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a 
Slezsko se sídlem Jahnova 890/14, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 00434167 jako obdarovaným dle 
důvodové zprávy a předložené přílohy. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 100 000 Kč. 
Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.  
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
  
D) Odbor strategického rozvoje a projektů 
 10 - Schválení dodatku č. 1 k malému projektu přeshraniční spolupráce "Hovorme o jedle - žime 
zdravo a chutne" v rámci INTERREG V-A SK - CZ Fond malých projektů - předkládají: Ing. Jan 
Kučera MSc., Ing. Michal Laktiš   
Důvodová zpráva:  
Žádost o finanční příspěvek na malý projekt (MP) "Hovorme o jedle - žime zdravo a chutne", kód projektu 
CZ/FMP/11b/05/079, který se realizuje v rámci přeshraniční spolupráce CZ - CZ s přeshraničním partnerem Město 
Kysucké Nové Město, byla schválena na 5. jednání Regionálního výboru. Realizaci MP ve stanoveném termínu, 
zajištění financí včetně spolufinancování schválilo zastupitelstvo města dne 26. 05. 2020. K podpisu smlouvy mezi 
poskytovatelem dotace – Region Bílé Karpaty – a příjemcem dotace – Město Rožnov pod Radhoštěm došlo dne 
11. 09. 2020 (příloha č. 4, 5). Smlouva byla řádně zveřejněna poskytovatelem dotace RBK přes Registr smluv. 
Malý projekt (MP) se začal realizovat podle schváleného harmonogramu, aktivit a rozpočtu (10/2020). Město, jako 
vedoucí partner MP, si plní své povinnosti i v této nepříznivé době poznamenané COVID 19. Vedoucí partner MP 
spolu s hlavním přeshraničním partnerem pravidelně projednával situaci na obou stranách hranice a komunikoval 
se Správcem MP – RBK. Při aktivitách MP – odborné školení – se vyžaduje aktivní fyzická přítomnost na jedné 
nebo druhé straně projektového partnera – projektový team, kuchaři, odborní lektoři. Rozsah odborného školení 
se nedá realizovat pouze teoreticky, je nutné přímo v praxi (pracovním prostředí kuchařů – školní kuchyně) usměrnit 
všech zúčastněných praktickými ukázkami, postupy a metodami, radami např. příprava surovin, tepelné 
zpracování, vaření, správné nastavení a obsluhování zařízení, způsob servírování. Praktické ukázky musí být 
provedeny fyzicky metodou face to face = s možností vést dialog, klást otázky v případě nejasností, resp. podělit 
se o zkušenosti = a ne zprostředkovaně (např. jen odprezentovat zpracované video, bez možnosti kontroly, pokyny 
a diskuse s odborným lektorem, resp. s ostatními kolegy), kde se zcela ztrácí význam této klíčové, společné, 
praktické aktivity v rámci tohoto MP. Vzhledem ke komplikované situaci na obou stranách hranice se partneři MP 
dohodli na podání Žádosti o změnu (příloha č. 1). Jednalo se o podstatnou změnu, kterou se posouvá termín 
realizace projektu na max. možný dovolen termín ve smyslu platných podmínek výzvy - 18 měsíců (změny jsou 
označeny níže zelenou barvou). Původní harmonogram MP: Datum fyzického zahájení projektu = 01. 10. 
2020Datum fyzického ukončení projektu = 31. 07. 2021Datum pro podání ZMS = 30. 08. 2021Celková délka 
realizace projektu = 10 měsíců Nový harmonogram MP: Datum fyzického zahájení projektu = 01. 10. 2020Datum 
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fyzického ukončení projektu = 31. 03. 2022Datum pro podání ZMS = 30. 04. 2022Celková délka realizace projektu 
= 18 měsíců Na základě výše uvedeného, žádá OSRaP ZM o schválení předmětného dodatku č. 1 (příloha č. 2, 
3), který byl zpracován poskytovatelem dotace - Region Bílé Karpaty a je součásti příloh důvodové zprávy. 
Přílohy: 
Příloha č. 1: 079b_ZoZ_vc._stanoviska.pdf 
Příloha č. 2: 
FINAL_Dodatok_041_11b_05_079_Dodatek_c.1_Roznov_p.R_hovorme_o_jedle_ELEKTR._PODPIS.pdf 
Příloha č. 3: priloha_k_dodatku_c.1_Harmonogram.pdf 
Příloha č. 4: 041_11b_05_079_Smlouva_Mesto_Roznov_final.pdf 
Příloha č. 5: Priloha_c.1_VSP_CZ_1.3_12.5.2020.pdf 
  
usnesením č. 11/16/ZM/20/04/2021 - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informaci o nutnosti posunutí termínu realizace malého 
přeshraničního projektu Hovorme o jedle - žime zdravo a chutne, kód projektu - CZ/FMP/11b/05/079, který je 
realizován ve spolupráci s městem Kysucké Nové Mesto, dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku ze dne 11. 9. 2020 mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm jako konečným uživatelem a Regionem Bílé Karpaty, se sídlem nám. T. G. Masaryka 
2433, 760 01 Zlín, IČO 708 49 153 jako poskytovatelem finančního příspěvku ve znění uvedeném v předložené 
příloze č. 2 a 3. Schválený dodatek č. 1 je součástí tohoto usnesení.  
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 2 (M. Blinková, D. Drápala), Nehlasovalo: 1 (K. Kosová)  
 
11 - Proces SEA - Schválení Prohlášení ke Strategickému plánu rozvoje města Rožnov pod 
Radhoštěm na roky 2021-2030 - předkládají: Ing. Jan Kučera MSc., Ing. Michal Laktiš   
Důvodová zpráva:  
V rámci projektu Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm (Restrat) byl 
zpracován mj. Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021-2030 (dále SPRM) včetně 
procesu SEA (Strategic Environmental Assessment). Jedná se o proces posuzování vlivů SPRM na životní 
prostředí, legislativní základ je dán zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostřední, ve znění 
pozdějších předpisů. Procedura posouzení vlivů na životní prostředí pro SPRM je v souladu s § 22 písm. b) zákona, 
v působnosti Zlínského kraje. Proces SEA byl zpracován společností RADDIT consulting s.r.o. a Odborem 
strategického rozvoje a projektů a byl zpracován ve dvoustupňové proceduře. Výstupem celého procesu je vydané 
souhlasné stanovisko k návrhu SPRM (příloha č. 2) Krajským úřadem Zlínského kraje, Odborem stavebního řádu 
a životního prostředí, oddělením hodnocení ekologických rizik. Na základě vydaného stanoviska bylo vypracované 
Prohlášení (příloha č. 1), kde jsou zohledněny požadavky a podmínky z hlediska vlivů na životní prostředí 
vyplývající z vydaného stanoviska k SPRM. Výstupy z daného Prohlášení budou využívány a akceptovány při 
realizaci SPRM, proto je důležité jeho schválení Zastupitelstvem města.  
Přílohy: 
Příloha č. 1: proces_SEA_Prohlaseni_k_SPRM.docx 
Příloha č. 2: proces_SEA_souhlasne_Stanovisko_k_SPRM.pdf 
Dodatek: 
Ing. Kučera – dodává, že video slouží zejména k tomu, aby občané blíže pochopili strategii města pro následující 
roky.  
 
usnesením č. 12/16/ZM/20/04/2021  - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a bere na vědomí souhlasné stanovisko Krajského úřadu 
Zlínského kraje vydané podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, k 
návrhu koncepce „Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021-2030" dle důvodové 
zprávy a předložené přílohy č. 2 a schvaluje Prohlášení vyhotovené dle § 10g odst. 5 zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí ke Strategickému plánu rozvoji města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021-2030 ve znění 
uvedeném v předložené příloze č. 1.  
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 2 (M. Blinková, A. Vychodil), Nehlasovalo: 1 (K. Kosová)  
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12 - Územní studie Pod Chlacholovem-Pařeničky – předkládají: Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Hana 
Žatková   
Důvodová zpráva:  
Vážení zastupitelé. Rádi bychom Vás informovali o zpracované územní studii v lokalitě Pařeničky na Dolních 
Pasekách. V územním plánu Rožnov pod Radhoštěm jsou schváleny zastavitelné plochy pro výstavbu rodinných 
domu, tj. plochy pro bydlení individuální-BI. Zastavitelné plochy většího rozsahu nelze využít bez předchozího 
podrobnějšího prověření podmínek formou územní studie nebo regulačního plánu. Pořizovateli územně plánovací 
dokumentace a územně plánovacích podkladů byla v lednu 2021 předána územní studie Pod Chlacholovem – 
Pařeničky, která řeší zástavbu rodinných domů v části Dolní Paseky v Rožnově pod Radhoštěm. Tato studie byla 
vypracována na základě zadání ze dne 11. 8. 2016. Cílem studie bylo prověření možností zástavby, stanovení 
urbanistického řešení, plošné a prostorové regulace, řešení dopravní a technické infrastruktury, koncepce zeleně 
a ploch veřejného prostranství a další.  
Územní studie byla projednána v roce 2017 s městem i sousedy, záznamy projednání jsou přílohami tohoto bodu 
12-16. S ohledem na nejasnosti ohledně realizace komunikací na některých pozemcích v soukromém vlastnictví 
byly posouzeny možnosti dopravy bez kompletního vybudování dopravní propojky. V případě, že by páteřní 
komunikace byla budována jako slepá, je podmínkou pro zahájení výstavby zbudování všech navržených výhyben 
v území.  
Studie byla zpracována z podnětu a na náklady investora Mgr. Pavla Kuběji, zpracovatelem územní studie je Ing. 
arch. Přemysl Ženčák. Technické údaje: Plocha řešeného území: 6,75 ha Rozsah velikosti parcel: 761-3467 m2. 
Maximální počet domů: 39 Předkládáme zastupitelstvu města, tak jako předchozí územní studie, tuto územní studii 
na vědomí. Dle stavebního zákona se územní studie neprojednávají v režimu územně plánovací dokumentace.  
Přílohy: 
Příloha č. 1: 01_Sirsi_vztahy_vyrez_uzemniho_planu.pdf 
Příloha č. 2: 01.1_Sirsi_vztahy_dopravni_napojeni_lokality.pdf 
Příloha č. 3: 02_Problemovy_vykres_analyza_uzemi.pdf 
Příloha č. 4: 03_Hlavni_vykres_urbanisticke_reseni.pdf 
Příloha č. 5: 04_Vykres_etapizace_rozvoje_uzemi.pdf 
Příloha č. 6: 05_Vykres_verejne_infrastruktury_1_500.pdf 
Příloha č. 7: 06_schema_vodniho_hospodarstvi.pdf 
Příloha č. 8: 07_energeticke_site_v_uzemi_navrh_reseni.pdf 
Příloha č. 9: 08_schema_prostoroveho_reseni.pdf 
Příloha č. 10: Pripominky_k_US_Parenicky.pdf 
Příloha č. 11: US_Roznov_pruvodni_zprava_uprava_03_2021.pdf 
Příloha č. 12: vysledek_jednani_26_4_2017.doc 
Příloha č. 13: Zaznam_z_prac._jednani_Parenicky_8_2017.pdf 
Příloha č. 14: zaznam_c.2_z_jednani_25_9_2017.doc 
Příloha č. 15: zaznam_c.1_z_jednani_25_9_2017.doc 
Diskuze: 
Mgr. Kosová – dodává, že investor přišel za městem s nákresem rozparcelování domu, kde přednesl 
neodpovídající návrh. Naším požadavkem bylo řešit toto území komplexně. Problém s prostory u bývalého kravína. 
Dobrou zprávou však je to, že oproti původní studii, existuje nyní plán o lepší využitelnosti místa. Otevřeným bodem 
zůstává dopravní napojení. 
doc. Drápala – doplňuje, že tato studie neguje předchozí vizi, kterou představil pan místostarosta Ing. Kučera, 
dále informuje o tom, že investice dvou vlastníku na Pařeničkách, kde se dělala kanalizace do hloubky 4 m 
zapříčinila to, že proměnila původní podmínky s vodou. Některým vlastníkům studny vyschly, někteří se potýkají s 
podmáčením pozemků. Jeho názorem je to, že tato studie je přestřelena a měla by být přepracována. 
Mgr. Kosová – reaguje, že u každé studie je maximální stav a doufá, že toho maximálního stavu nebude dosaženo. 
Toto dále závisí na jednotlivých vlastnících. Momentálně vycházíme z aktuálního územního plánu. Vidí naději v 
novém územním plánu, na který je momentálně vypsána soutěž. 
doc. Drápal – informuje, že tuto studii řešil majitel většiny pozemků, což vidí jako výhodu. Žádá, aby stavební úřad 
v případě, kdyby chtěl někdo v této lokalitě stavět, reagoval s ohledem na tyto studie.  
Ing. Holiš – doplňuje, že proces trval téměř 2,5 roku, kdy existovalo mnoho variant. Na základě opakovaných 
jednání se našel kompromis.  
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usnesením č. 13/16/ZM/20/04/2021 - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o pořízení územní studie Pod 
Chlacholovem – Pařeničky dle důvodové zprávy a předložených příloh.  
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 5 (L. Adámek, M. Blinková, D. Drápala, M. Kokinopulos, J. Sapík), 
Nehlasovalo: 0  
 
13 - Informace o přípravě dokumentu Pravidla pro posuzování a podporu revitalizací bytových 
domů – předkládají: Ing. Jan Kučera MSc., Ing. Michal Laktiš   
Důvodová zpráva:  
V rámci městského úřadu je od minulého roku připravován nový koncepční dokument nazvaný Pravidla pro 
posuzování a podporu revitalizací bytových domů. Dokument je zhotovován v souvislosti s tématem revitalizace 
bytových domů, jež obvykle představuje změnu vzhledu budovy a ovlivňuje veřejný prostor.  
Město Rožnov pod Radhoštěm má zájem na ochraně urbanistických a architektonických hodnot stávající zástavby 
na území města a chce se zapojit do záležitostí vzhledu a funkčnosti bytových domů při provádění jejich 
revitalizace. V úmyslu má proto zveřejnit doporučující požadavky a zároveň podpořit stavebníky provádějící 
revitalizace – při dodržování jednotných požadavků na vzhled a funkčnost budou stavebníci podpořeni finančním 
příspěvkem na úhradu nákladů spojených s revitalizací bytového domu.  
Za tímto účelem je vytvářen předmětný dokument, který obsahuje pravidla a postup při posuzování a podpoře 
revitalizací bytových domů. 
Na tvorbě dokumentu se podílejí odborní pracovníci městského úřadu z Odboru správy majetku, Odboru 
strategického rozvoje a projektů, Odboru právního a rovněž Městský architekt. 
Poslední setkání zástupců se uskutečnilo 6. 4. 2021. Nyní budou zapracovány doplňující informace, v průběhu 
května bude dokument dokončen a v červnu bude jeho finální znění předloženo na dalším zasedání Zastupitelstva 
města Rožnov pod Radhoštěm. 
Připravovaná možnost podpory stavebníků má alokovanou podporu v rozpočtu a pokud stavebníci prokáží zejména 
předběžnou konzultaci s Městským architektem, budou moci uplatnit svůj požadavek na příspěvek i zpětně. 
Aktuální rozpracované znění Pravidel pro posuzování a podporu revitalizací bytových domů je obsaženo v příloze 
podání.  
Přílohy: 
Příloha č. 1: P1_Pravidla_posuzovani_a_podpory_revitalizaci_BD_rozpracovane.pdf 
Diskuze: 
Mgr. Kosová – informuje, že jsme poskytli individuální dotace například na opravy fasád zejména na Záhumení. 
Tento dokument stanovuje komplexní pravidla. Pokud občané uvažují nad zateplením, změnu fasády, aj. můžou 
komunikovat s městským architektem, tato dotace je pro letošní rok už alokovaná a bude vyplácena zpětně. 
Důvodem je zejména kultivace výstavby. Dokument byl odpřipomínkován se správou majetku, městským 
architektem, investicemi a nabízíme tímto také konzultace s městským architektem, městským technikem. 
Doufáme, že by tento krok mohl motivovat k pozdvihnutí architektury v zastavěném území města. 
Bc. Blinková – požaduje doplnění informace o zdroji, ze kterého budou žadatelé podpořeni. Jen aby bylo jasné, 
že se nebude tvořit nový zdroj, ale bude se jednat o zdroj obvyklý. Eventuálně bude směřovat dotazy na městského 
architekta nebo pana Mgr. Šmída. 
 
usnesením č. 14/16/ZM/20/04/2021 - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informace o přípravě dokumentu Pravidla pro 
posuzování a podporu revitalizací bytových domů dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1.  
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (A. Vychodil), Nehlasovalo: 1 (M. Blinková)  
  
14 - Navržení zástupce města Rožnov p. R. do orgánů Národní sítě Zdravých měst ČR – 
předkládají: Ing. Jan Kučera MSc., Ing. Michal Laktiš   
Důvodová zpráva:  
Na základě rozhodnutí zastupitelstva města č. XVII/7 ze dne 21. 2. 2017 se město Rožnov pod Radhoštěm 
přihlásilo k Projektu Zdravé město a metody místní Agenda 21 a stalo se členem asociace Národní sítě Zdravých 
měst České republiky (NSZM ČR). V rámci tohoto usnesení také vzalo na vědomí stanovy asociace NSZM ČR a 
Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života. NSZM ČR je zájmové sdružení právnických osob. 
Jeho orgány jsou: Valná hromada NSCM ČR Rada NSZN ČR Předseda a místopředseda NSZM ČR ředitel NSZM 
ČR a Revizní komise NSZM ČR. Činnost jednotlivých orgánů je uvedena ve Stanovách, které jsou přílohou této 
důvodové zprávy (příloha č. 2) Město Rožnov pod Radhoštěm bylo ze strany NSZM ČR osloveno listem se žádostí 
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o navržení jednoho kandidáta na post člena Revizní komise NSZM ČR (příloha č. 1). Navrhujeme, aby byl za město 
Rožnov pod Radhoštěm jako kandidát do Revizní komise NSZM ČR navržen místostarosta města Ing. Jan Kučera 
MSc. Jde o návrh kandidáta, konečné rozhodnutí, kdo bude zvolen členem revizní komise, spadá do působnosti 
Valné hromady NSZM ČR. 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Dopis_Volby_NSZM_2021.pdf 
Příloha č. 2: nszm_stanovy_novela05_sidlo17.pdf 
Diskuze: 
Pan Ing. Pavlica chce doplnit do zápisu, že byl pro. 
 
usnesením č. 15/16/ZM/20/04/2021 - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm navrhuje jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm do funkce 
člena Revizní komise Národní sítě Zdravých měst České republiky, se sídlem Na poříčí 1041/12, Nové Město, 110 
00 Praha 1, Palác YMCA, IČO 61385247, místostarostu města Ing. Jana Kučeru, MSc.  
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (M. Blinková)  
  
E) Odbor správy majetku 
15 - Projednání a schválení revokace bodu 1) usnesení č. 9/XIX ze dne 20. 6. 2017 a nové projednání 
a schválení prodeje části městského pozemku p. č. 1398/3 nově označeného jako p. č. 1398/3 o 
výměře 251 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a odkoupení pozemku p. č. 478/50 v k. ú. Dolní 
Bečva. - předkládá: Ing. Lenka Pavelková   
Důvodová zpráva:  
Zastupitelstvo města Rožnova p. R. schválilo na svém zasedání dne 20. 6. 2017 usnesením č. 9/XIX prodej částí 
městského pozemku p. č. 1398/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm vlastníkům sousedních nemovitostí za kupní cenu 
ve výši 400,- Kč/m2. Někteří kupující i přes dřívější souhlas nechtěli schválené kupní smlouvy podepsat, proto 
proběhlo dne 6. 12. 2017 jednání s těmito kupujícími, kdy byla s vedením města dohodnuta možnost kupní cenu 
nad 30.000, - Kč rozložit do splátkového kalendáře. 
Po složitých jednáních s manželi H. (oba jsou v důchodovém věku), vlastníky sousedního pozemku p. č. 1398/9 již 
od roku 1992, navrhli manželé H. odkoupení části dotčeného městského pozemku na splátky a jako protihodnotu 
nabídli městu prodej pozemku p. č. 478/50 v k. ú. Dolní Bečva o výměře 39 m2 (viz. příloha č. 4 a 5 projednávaného 
bodu), ve vlastnictví Ing. E. H., dcery manželů H. Na části pozemku p. č. 478/50 se nachází těleso místní 
komunikace 3. třídy pasportní č. 231c ve vlastnictví města Rožnov p. R. (viz. příloha č. 6 projednávaného bodu). 
Část pozemku je také dotčena jednou z větví připravované liniové stavby vodovodního řadu v rámci investiční akce 
“Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky-Rožnov pod Radhoštěm“, která zatím nebude realizována. 
Dohodnutá cena za koupi dotčeného pozemku ve vlastnictví Ing. E. H. odpovídá ceně za koupi části městského 
pozemku ve výši 400,- Kč/m2. Kupní cena za pozemek byla smluvními stranami dohodnuta na podkladě 
znaleckého posudku vyhotoveného Václavem Adamcem, IČO 63706164, znalcem v oboru ekonomika, odvětví 
ceny a odhady nemovitostí ve výši 100.400,- Kč, což představuje 400,- Kč/m2. Cena obvyklá dle výše uvedeného 
znaleckého posudku z roku 2015 je cena obvyklá i pro rok 2021. Kupující se dále podílí na úhradě nákladu za 
zpracování znaleckého posudku ve výši 187,50 Kč a podílu na nákladu za zpracování geometrického plánu ve výši 
1.193,75 Kč. Celková kupní cena je po zaokrouhlení ve výši 101. 781,- Kč. Cena za pozemek p. č. 478/50 ve 
vlastnictví Ing. E. H. byla stanovena takto: 39 m2 x 400,- Kč/m2, celkem 15. 600,- Kč. 
Pro výpočet částky ke splácení bylo dohodnuto od celkové kupní ceny 101.781,- Kč odečíst částku 15.600,- Kč za 
odkup pozemku p. č. 478/50 od dcery manželů H. městem, tzn. že celková kupní cena části městského pozemku 
p. č. 1398/3 pro splátkový kalendář bude ve výši 86. 181,- Kč. Měsíční splátka dle splátkového kalendáře na tři 
roky bude po zaokrouhlení 2.400,- Kč a poslední splátka ve výši 2. 181,- Kč., tzn.:  
 a/ část kupní ceny, tj. 15. 600,- Kč bude městu uhrazena do 30 dnů po podpisu této smlouvy smluvními stranami, 
avšak před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,  
 b/ zbytek kupní ceny, tj. 86.181,- Kč bude městu uhrazen ve 35měsíčních splátkách ve výši 2. 400,- Kč a poslední 
36. splátce ve výši 2. 181,- Kč. Splátkový kalendář tvoří přílohu č. 7 projednávaného bodu. Za účelem zajištění 
dluhu manželů H. z titulu nezaplacené kupní ceny městu, který ke dni uzavření kupní smlouvy činí 101.781 Kč, 
zřídí manželé H. jako zástavci zástavní právo jako právo věcné k převáděnému pozemku p. č. 1398/3 o nové 
výměře 251 m2 v obci a katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, přičemž město jako zástavní věřitel uvedenou 
nemovitost do zástavy přijímá. Město zároveň dává souhlas k tomu, aby manželé H. jako budoucí vlastníci zatížili 
převáděný pozemek zástavním právem k zajištění dluhu. 
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Záměr na prodej výše uvedené nově odměřené části městského pozemku p. č. 1398/3 byl schválen Radou města 
Rožnov pod Radhoštěm usnesením č. 1560/82 dne 12. 2. 2021. Tento záměr na prodej části městského pozemku 
byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup, v době od 17. 2. 2021 do 
5. 3. 2021. V době zveřejnění záměru nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města návrh revokovat část usnesení zastupitelstva města č. 9/XIX 
v rozsahu odstavce 1) ze dne 20. 6. 2017 a schválit prodej části pozemku ve znění nové kupní smlouvy č. 
36/2021/OSM uvedené v příloze č. 9 projednávaného bodu, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Priloha_1_Geometricky_plan.pdf 
Příloha č. 2: Priloha_2_Katastralka_mestsky_pozemek_popis.png 
Příloha č. 3: Priloha_3_Ortofoto_mestsky_pozemek.png 
Příloha č. 4: Priloha_4_Katastralka_pozemek_EH_popis.png 
Příloha č. 5: Priloha_5_Ortofoto_pozemek_EH.png 
Příloha č. 6: 
Priloha_6_Pasport_MK_231c_ul._Radhostska_vyznac._p.c.478_45_v_k.u._Dolni_Becva_s_popisem.jpg 
Příloha č. 7: Priloha_7_Splatkovy_kalendar.pdf 
Příloha č. 8: Priloha_8_Znalecky_posudek_c._5_3427_15_z_10.1.2015_Rybnicky.pdf 
Příloha č. 9: 
Priloha_9_Kupni_smlouva_vicestranna_c._36_2021_OSM_prodej_pc._1398_3_RpR_koupe_pc._478_50_D._Be
cva_se_zastavou.pdf 
 
usnesením č. 16/16/ZM/20/04/2021 - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 
a) zrušuje v plném rozsahu bod 1) usnesení č. 9/XIX ze dne 20. 6. 2017, kterým schválilo prodej části pozemku p. 
č. 1398/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a uzavření kupní smlouvy č. 200/2017/OSM mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm a paní J. H., trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a v návaznosti na toto zrušení  
b) schvaluje prodej části pozemku p. č. 1398/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle 
geometrického plánu č. 5817-58/2015, uvedeného v příloze č. 1 projednávaného bodu, jako pozemek p. č. 1398/3 
o výměře 251 m2 do společného jmění manželů J. H.  a P. H., trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
včetně zřízení zástavního práva k tomuto pozemku ve prospěch města  
c) schvaluje koupi pozemku p. č. 478/50 v k. ú. Dolní Bečva o výměře 39 m2 z vlastnictví Ing. E. H., trvalým pobytem 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
d) schvaluje uzavření kupní smlouvy se smlouvou o zřízení zástavního práva č. 36/2021/OSM mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm a Ing. E. H.  a manžely J. H. a P. H. ve znění uvedeném v příloze č. 9 projednávaného 
bodu. 
Schválená kupní smlouva se smlouvou o zřízení zástavního práva je součástí tohoto usnesení. 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (J. Kučera)  
  
16 - Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení části pozemku p.č. 
855 v k. ú. Rožnov p. R. pro budoucí stavbu chodníku v lokalitě Láň - předkládají: Ing. Lenka 
Pavelková, Mgr. Kristýna Kosová   
Důvodová zpráva:  
Město Rožnov pod Radhoštěm v návaznosti na projekt „VÝSTAVBA CHODNÍKU PODÉL SILNICE III/4868, UL. 
VIDEČSKÁ, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM“ má zájem vystavět další části chodníkového tělesa podél komunikace 
III/4868 na ulici Videčská v lokalitě Láň. Během projektování vyšlo najevo, že je nutný trvalý zábor pozemku p. č. 
855 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. O tento trvalý zábor a odprodej byla majitelka uvedeného pozemku paní E. B. 
požádána a byla jí předložena aktuální projektová dokumentace, která tento zábor řeší. 
Jedná se o zábor o výměře cca 42 m2. Vlastník dotčeného pozemku E. B. s předloženým záborem a s provedením 
stavby chodníku souhlasí při splnění následujících podmínek: 
a) město Rožnov pod Radhoštěm provede odstranění stávajícího drátěného oplocení a místo něj vybuduje novou 
zárubní zeď s novým drátěným oplocením v délce cca 34 mb včetně nového napojení pozemku na komunikaci 
(příjezd k bráně). Náklady na vybudování ponese v plné výši město Rožnov pod Radhoštěm, 
b) oplocení bude zhotoveno z pozinkovaného poplastovaného pletiva oka 50/50 mm, výšky 1,8 m, kovových 
plotových sloupků s poplastováním a vzpěrami,  
c) po dobu výstavby opěrné zdi v délce cca 34 mb podél pozemku p. č. 855 bude dočasně využito cca 12 m2 
plochy, která bude po dokončení výstavby plotu uvedena do původního stavu, 



  21/47 

d) v místě stávajícího sjezdu na pozemek p. č. 855 bude provedeno snížení chodníkového tělesa pro nájezd a 
plocha vjezdu bude upravena s navázáním na stávající výšku v místě brány, 
e) po dokončení stavebních prací bude dle skutečného provedení stavby chodníkového tělesa a oplocení p. č. 855 
vyhotoven geometrický plán pro dělení pozemků, ze kterého budou zřejmé skutečné výměry záboru a na jeho 
základě se uzavře mezi oběma stranami smlouva kupní, 
f) veškeré náklady spojené s vypracováním geometrického plánu pro dělení pozemků pro vklad do KN a poplatky 
za následný vklad do KN ponese město Rožnov pod Radhoštěm. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání a schválení smlouvu o budoucí smlouvě kupní 
na koupi části pozemku p. č. 855 o výměře cca 42 m2, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví paní E. B., 
jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Priloha_c.1_Katastralka.png 
Příloha č. 2: Priloha_c.2_Ortofoto.png 
Příloha č. 3: Priloha_c.3_Vyrez_koordinacni_situace.png 
Příloha č. 4: Priloha_c.4_SOB_kupni_EB_chodnik_Lan.pdf 
 
usnesením č. 17/16/ZM/20/04/2021 - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 
012/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím kupujícím a paní E. B., trvale bytem 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm, jako budoucí prodávající ve znění uvedeném v příloze č. 4 projednávaného bodu. 
Schválená smlouva o budoucí smlouvě kupní je součástí tohoto usnesení. Předmětem smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní je závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu po dokončení stavby „VÝSTAVBA CHODNÍKU PODÉL 
SILNICE III/4868, UL. VIDEČSKÁ, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM“ kupní smlouvu na koupi části pozemku p. č. 855 
o výměře cca 42 m2, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, do výlučného vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. 
Přesná výměra převáděné nemovitosti bude upřesněna geometrickým plánem skutečného zaměření stavby 
chodníku. 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (J. Kučera)  
  
17 - Projednání a schválení prodeje městského pozemku p. č. 336 a části městského pozemku p. 
č. 335 v k. ú. Hážovice – předkládají: Ing. Lenka Pavelková, Mgr. Kristýna Kosová   
Důvodová zpráva:  
Pan P. H. podal městu Rožnov pod Radhoštěm žádost o odkoupení pozemku p. č. 336 – ostatní plocha – neplodná 
půda v k. ú. Hážovice ve vlastnictví města (viz. příloha č. 1). Pan H. je vlastníkem sousedních pozemků p. č. 365/2, 
p. č. 365/3 a p. č. 365/4. Důvodem podání žádosti je, že pozemek p. č. 336 je dlouhodobě součástí zaplocené 
zahrady užívané žadatelem.  
Žádost byla projednána v koordinační skupině města dne 2.6.2020 a 23.06.2020.  
Z výsledku jednání koordinační skupiny vyplynuly tyto závěry: koordinační skupina města souhlasila s prodejem 
pozemku p. č. 336 za podmínky vyřešení věcného břemene pro dešťovou kanalizaci v majetku města, která jde 
středem pozemku p. č. 365/4 pana P. H. a pozemkem p. č. 336 ve vlastnictví města. Stavební úřad dále upozornil 
na existenci plynovodní přípojky, která se nachází v pozemku p. č. 336 a slouží pro bytový dům čp. 2144 v majetku 
manželů K. Manželé K. byli písemně informováni majetkoprávním odborem o podané žádosti týkající se prodeje 
pozemku p. č. 336 a vyzváni k vyjádření, aby ve vlastním zájmu s městem Rožnov pod Radhoštěm uzavřeli věcné 
břemeno související s umístěním jejich plynové přípojky v pozemku p. č. 336. Vzhledem k tomu, že plynová přípojka 
jde po pozemcích více vlastníků, požádali manželé K. o možnost vyjádřit se k uzavření věcného břemene do konce 
října 2020. Dne 21. 10. 2020 jsme obdrželi od p. M. K. informaci, že o zřízení věcného břemene před prodejem 
pozemku nebudou žádat. V příloze č. 4 projednávaného bodu je vyznačen rozsah věcného břemene pro dešťovou 
kanalizaci v majetku města i plynovodní přípojka umístěná v pozemku p. č. 336. 
Majetkoprávní oddělení města Rožnov pod Radhoštěm pokračovalo v řešení žádosti a nechalo zaměřit hranici 
mezi pozemky p. č. 336 a p. č. 335 v majetku města. Při zaměření současného oplocení zahrady bylo zjištěno, že 
oplocení zahrady je posunuto 40 cm do pozemku p. č. 335 ve vlastnictví města.  Z tohoto důvodu je navržen prodej 
v tomto rozsahu: celý pozemek p. č. 336 o výměře 163 m2 a část pozemku p. č. 335 o výměře 4 m2 oddělená a 
označená jako díl "a", to vše v k. ú. Hážovice. Díl "a" bude přisloučen dle geometrického plánu 497-221/2020 k 
pozemku p. č. 336. Součástí geometrického plánu č. 497-221/2020, který je přílohou č. 2 projednávaného bodu, je 
i vyznačení věcného břemene pro dešťovou kanalizaci v majetku města, která prochází pozemkem p. č. 365/4 v 
majetku p. H. (plocha VB 59 m2) a pozemkem p. č. 336 v majetku města - 18 m2.  
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Součástí kupní smlouvy je zřízení věcného břemene – služebnosti pro dešťovou kanalizaci ve prospěch města jako 
vlastníka. Celková délka dešťové kanalizace, pro kterou bude služebnost zřízena, je 38,65 m.  
Navrhovaná cena 300,- Kč/m2, odsouhlasená panem H. vychází ze: 
1. Znaleckého posudku zpracovaného Ing. R. B. – ZP -4316-152/2018 - lokalita k. ú. Rožnov p. R. Zátiší - 420,- 
Kč/m2,  
2. Znaleckého posudku zpracovaného V. A. – ZP -22-3841/20 - lokalita k. ú. Hážovice – prodej K. - 350,- Kč/m2,  
3. Odborného vyjádření k ceně zpracovaného Ing. I. P. - 70-2020 - lokalita k. ú. Hážovice – Hážovická náves - 
200,- Kč/m2 – komunikace a 150,- Kč/m2 – zeleň  
Předmětem prodeje jsou pozemek p. č. 336 a část pozemku p. č. 335 o výměře 4 m2 oddělená a označená jako díl 
"a", to vše v k. ú. Hážovice. Část pozemku p. č 336 je součástí břehu Hážovického potoka, na pozemku se nachází 
plynovodní přípojka pro rodinný dům č. p. 2144 a dešťová kanalizace v majetku města zaústěna do vodoteče 
Hážovka. 
Pan H. bude hradit:  
Cenu nákladů na zaměření předmětu prodeje 5. 000,- Kč 
Kupní cena za prodávané pozemky 49. 800,- Kč (300,- Kč/m2) 
Celkem: 54. 800,- Kč 
Město bude hradit: 
Cenu nákladů na zaměření věcného břemene 3. 620,- Kč 
Úhradu za zřízení věcného břemene p. H. 8. 850,- Kč 
Úhrada poplatku za návrh na vklad 2. 000,- Kč. Kupní smlouvou je navržen vzájemný zápočet mezi městem a p. 
H. následovně: Výpočet: 54. 800,- Kč – 8. 850,- Kč = 45. 950,- Kč P. H. bude hradit - 45. 950,-. 
Záměr na prodej celého pozemku p. č. 336 o výměře 163 m2 a části pozemku p. č. 335 o výměře 4 m2 oddělené a 
označené jako díl "a", v k. ú. Hážovice byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne 29. 1. 2021, 
usnesením č. 1516/80 a zveřejněn na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup, od 2. 2. 2021 
do 18. 2. 2021. V době zveřejnění záměru na úřední desce nebyly vzneseny žádné připomínky ani podněty k 
prodeji. Předmět prodeje je vyznačen v příloze č. 5 projednávaného bodu. Odbor správy majetku předkládá 
zastupitelstvu města k projednání prodej pozemku p. č. 336 o výměře 163 m2 a části pozemku p. č. 335 o výměře 
4 m2 oddělené a označené jako díl "a" a zřízení služebnosti ve prospěch města, ve znění kupní smlouvy č. 
026/2021/OSM uvedené v příloze č. 6 projednávaného bodu. 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Priloha_c._1_Zadost_o_prodej_pozemku.pdf 
Příloha č. 2: Priloha_c._2_GP_497_221_2020.pdf 
Příloha č. 3: Priloha_c._3_Situacni_snimky_s_vyznacenim_pozemku_p.c._336_k.u._Hazovice_.pdf 
Příloha č. 4: 
Priloha_c._4_Situacni_snimek_s_popisem_vecneho_bremene_pro_destovou_kanalizaci_v_majetku_mesta_a_vy
znacenim_plynovodni_pripojky.jpg 
Příloha č. 5: Priloha_c._5_Vyznaceni_predmetu_prodeje.jpg 
Příloha č. 6: Priloha_c._6_kupni_smlouva_c._26_2021OSM_VB.pdf 
 
usnesením č. 18/16/ZM/20/04/2021  - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej pozemku p. č. 336 o výměře 163 m2 a části pozemku 
p. č. 335 o výměře 4 m2 oddělené a označené jako díl "a", to vše v k. ú. Hážovice dle geometrického plánu č. 497-
221/2020, který je přílohou č.2 projednávaného bodu, ve prospěch P. H., 602 00 Brno a zřízení služebnosti ve 
prospěch města dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření kupní smlouvy č. 26/2021/OSM 
mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a P. H. jako kupujícím ve znění uvedeném v příloze č. 6 
projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení.  
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (J. Kučera)  
  
18 - Projednání a schválení koupě pozemku p. č. 196/5 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 (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 
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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. 196/1 v soukromém vlastnictví, ze kterého byl geometrickým plánem č. 493-70/2020 
oddělen nový pozemek p. č. 196/5 o výměře 11 m2. Tento nově zapsaný pozemek je předmětem navrhovaného 
výkupu, jak je zakresleno v příloze č. 3 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. V případě navrhovaného výkupu pozemku p. č. 196/5 
město zaplatí panu K. V. kupní cenu ve výši 2. 200,- Kč. Na vykupovaném pozemku vázne věcné břemeno užívání 
ve prospěch J. V., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Paní J. V. je účastníkem kupní smlouvy č. 55/2021/OSM 
(příloha č. 5 - projednávaného bodu), jejíž součástí je dohoda o bezúplatném zrušení věcného břemene užívání 
na vykupovaném pozemku.  
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání výkup nově vzniklého pozemku p. č. 196/5 o 
výměře 11 m2 v k. ú. Hážovice ve vlastnictví K. V., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a zrušení věcného břemene 
užívání na vykupovaném pozemku pro paní J. V., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, ve znění kupní smlouvy č. 
55/2021/OSM uvedené v příloze č. 5 projednávaného bodu.  
Přílohy: 
Příloha č. 1: Priloha_c._1_situacni_snimek_pozemek_p.c._211_1_puvodni_stav_.pdf 
Příloha č. 2: priloha_c._2_geometricky_plan_c._493_70_2020.pdf 
Příloha č. 3: Priloha_c._3_situacni_snimek_s_vyznacenim_predmetu_vykupu_p.c._196_5_k.u._Hazovice.PNG 
Příloha č. 4: Priloha_c._4_Odborne_vyjadreni_k_cene.pdf 
Příloha č. 5: Priloha_c._5_kupni_smlouva_c._55_2021_OSM_vykup_pozemku_Hazovice_pc._196_5.pdf 
 
usnesením č. 19/16/ZM/20/04/2021 - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi pozemku p. č. 196/5 o výměře 11 m2 v k. ú. Hážovice 
z vlastnictví K. V., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a dohodu o zrušení věcného břemene užívání pozemku p. č. 
196/5 s J. V., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření kupní 
smlouvy č. 55/2021/OSM mezi K. V. jako prodávajícím, městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a J. V. 
jako oprávněnou z věcného břemene, ve znění uvedeném v příloze č. 5 projednávaného bodu. Schválená kupní 
smlouva je součástí usnesení.  
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (J. Kučera)  
  
19 - Projednání a schválení kupní smlouvy č. 027/2021/OSM o koupi části pozemku p. č. 1040/30 v 
k. ú. Rožnov p. Radh. ve vlastnictví společnosti JANEK, spol. s r.o. - předkládají: Ing. Lenka 
Pavelková, Mgr. Kristýna Kosová   
Důvodová zpráva:  
Společnost JANEK spol. s r.o. podala dne 28.05.2020 městu Rožnov pod Radhoštěm žádost o majetkové 
narovnání k části pozemku p. č. 1040/30 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm pod stavbou chodníku ve vlastnictví Města 
Rožnov pod Radhoštěm (viz. příloha č. 1). Nesoulad ve vlastnictví pozemku byl zjištěn společností JANEK při 
realizaci rekonstrukce provozovny a při přípravě podkladů pro rekonstrukci zemního kabelového vedení VN 
společností ČEZ Distribuce, a.s. v dané lokalitě. Žádost projednala dne 02.06.2020 koordinační skupina MěÚ, která 
navrhla společné jednání se zástupci společnosti JANEK, spol. s r.o. a vedením města. Dne 23.06.2020 proběhlo 
jednání se zástupci společnosti JANEK spol. s r.o. panem Ing. A. Holišem a panem M. Procházkou, za účasti 
vedení města (Mgr. K. Kosová), městského architekta (Ing. arch. J. Horký) a majetkoprávního oddělení (Ing. D. 
Kubiš a Ing. L. Pavelková), na kterém bylo vyjádřeno souhlasné stanovisko s odkupem části výše uvedeného 
pozemku. Část pozemku p. č. 1040/30 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, způsob využití ostatní plocha – manipulační 
plocha, byla oddělena a nově označena geometrickým plánem č. 6783-7/2021, vypracovaným společností Versta 
Rožnov, s.r.o., IČO 26865181, potvrzeným katastrálním úřadem dne 12. 02. 2021 pod č. PGP-231/2021-836 a 
uvedeným v příloze č. 3, jako p. č. 1040/150 o výměře 127 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. Odbor správy 
majetku nechal zpracovat znalecký posudek č. 738-04/21 ze dne 01. 02. 2021 (viz. příloha č. 5), který vyhotovila 
Ing. Marta Bílková, IČO 73081086, Metylovice 287, 739 49 Metylovice, soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví 
ceny a odhady nemovitostí a stavebnictví, (stavby obytné a průmyslové), kde je stanoveno ocenění tržní hodnotou 
ve výši 150,- Kč/m2, celkem 19. 050,- Kč. Druhá smluvní strana však s oceněním tržní hodnotou nesouhlasila a 
trvala na ceně úřední ve výši 204,- Kč/m2, celkem 25. 920,-, taktéž stanovené výše uvedeným znaleckým 
posudkem. Návrh koupě části pozemku p. č. 1040/30, oddělené a nově označené jako p. č. 1040/150 o výměře 
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127 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví společnosti JANEK, spol. s r.o., za úřední cenu stanovenou 
znaleckým posudkem, Rada města projednala a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města svým usnesením č. 
1642/85 ze dne 26.03.2021. 
Pozemek p. č. 1040/30 je zatížen zástavním právem. Po dohodě se společností JANEK, spol. s r.o. a dle obvyklé 
praxe města bude kupní smlouva podepsána smluvními stranami až po výmazu zástavního práva pro oddělený a 
nově označený pozemek p. č. 1040/150. Výmaz zástavního práva zajistí společnost JANEK, spol. s r.o. Odbor 
správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání a schválení koupi části pozemku p. č. 1040/30, 
oddělené a nově označené jako p. č. 1040/150, ostatní plocha - manipulační plocha o výměře 127 m2 v k. ú. 
Rožnov pod Radhoštěm, ve znění kupní smlouvy č. 027/2021/OSM uvedené v příloze č. 6, jak je uvedeno v návrhu 
usnesení a důvodové zprávě.  
Přílohy: 
Příloha č. 1: P1_zadost_o_maj._narovnani_k_casti_pozemku_pc._1040_30_RpR_JANEK.pdf 
Příloha č. 2: P2_Situacni_snimek_p.c._1040_30_puvodni_stav.pdf 
Příloha č. 3: P3_GP_c._6783_7_2021_ze_dne_10.02.2021.pdf 
Příloha č. 4: P4_situacni_snimek_predmet_vykupu_p.c._1040_150.pdf 
Příloha č. 5: P5_ZP_c._738_04_21_ze_dne_01.02.2021.Pdf 
Příloha č. 6: P6_Kupni_smlouva_koupe_pozemku_ul._Svazarmovska_RpR_JANEK_2021_final_el.podpis.pdf 
 
usnesením č. 20/16/ZM/20/04/2021 - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi části pozemku p. č. 1040/30 oddělené a nově 
označené jako pozemek p. č. 1040/150 o výměře 127 m2, dle geometrického plánu č. 6783-7/2021, který je 
přílohou č. 3 projednávaného bodu, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví společnosti JANEK, spol. s r.o., 
se sídlem 1. máje 863, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 13642898, do vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm dle důvodové zprávy a předložených příloh a uzavření kupní smlouvy č. 027/2021/OSM mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a společností JANEK, spol. s r.o. jako prodávajícím ve znění uvedeném v 
příloze č. 6 projednávaného bodu a ukládá místostarostce města schválenou smlouvu podepsat po splnění 
podmínky výmazu zástavního práva váznoucího na kupované části pozemku p. č. 1040/30 v k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení.  
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (J. Kučera)  
  
20 - Revokace usnesení č. 17/XXII. ze dne 12.12.2017 a informace o průběhu jednání o pronájmu 
Společenského domu se SYNOT REAL ESTATE, k. s. - předkládají: Ing. Lenka Pavelková, Mgr. 
Kristýna Kosová, Ing. Martin Beníček   
Důvodová zpráva:  
Ke společnému jednání o možnosti využití objektu Společenského domu v Rožnově pod Radhoštěm na ulici 
Palackého se dne 17. 2. 2021 setkali zástupci města Rožnov pod Radhoštěm (Ing. Jan Kučera, MSc., Mgr. Kristýna 
Kosová a Ing. Martin Beníček) s vlastníkem objektu společností SYNOT REAL ESTATE, k.s. (Ivo V. a Bc. M. Z.). 
Zástupci města informovali zástupce společnosti SYNOT REAL ESTATE, k. s. (dále jen SRE) o stávající situaci s 
výstavbou kulturního centra a rekonstrukcí/přístavbou knihovny. Byla diskutována varianta prodeje a varianta 
nájmu Společenského domu s těmito závěry: Varianta PRODEJ - rekapitulace nabídky kupní cena 35 mil. Kč 
splátka kupní ceny 25 mil. Kč po podpisu kupní smlouvy zbývající část kupní ceny 10 mil. Kč splatná v pravidelných 
splátkách (měsíční nebo čtvrtletní dle volby města), a to po dobu max. 5 let a s úrokem z nesplacené části kupní 
ceny ve výši 2 % p. a. možnost doplacení kupní ceny kdykoliv dříve podání návrhu na vklad do KN po připsání 1. 
splátky kupní ceny na účet prodávající předání objektu do 10 dnů po podání návrhu na vklad do KN Varianta 
NÁJEM – rekapitulace nabídky výše nájmu 87.000,- Kč/měs., z toho nájem prostor ve výši 82.000,- Kč osvobozeno 
od DPH a nájem věcí movitých 5.000,- Kč + DPH předmětem nájmu bude celý objekt s pozemky, tj. včetně stávající 
vinotéky a Včelína v případě, že se město rozhodne do 2 let objekt odkoupit, pak bude možný částečný zápočet 
kupní ceny proti zaplacenému nájmu nevypověditelnost nájmu 2 roky, poté výpovědní lhůta 6 měsíců (možnost 
podání výpovědi nejdříve po 18-ti měsících nájmu)SRE zajistí na své náklady vyčištění prostor restaurace, zejména 
dřevěné prvky. Kuchyně zůstane zachována. Nájem ideálně od 01.06.2021 na dobu 5 let s možností přednostního 
prodloužení. Město Rožnov pod Radhoštěm preferuje, vzhledem k plánovaným jiným investicím, dočasný pronájem 
prostor Společenského domu s možností přednostního prodloužení, příp. budoucího odkupu objektu. O pronájmu 
prostor Společenského domu jednalo zastupitelstvo města na svém XXII. zasedání dne 12. 12. 2017, kdy svým 
usnesením č. 17/XXII. souhlasilo s pronájmem nebytových prostor, včetně movitých věcí tvořících jejich vybavení, 
které se nacházejí v budově čp. 487 na pozemku parc. č. st. 163/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (budova tzv. 
Společenského domu) za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Zastupitelstvo města uložilo Městskému úřadu 
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v Rožnově pod Radhoštěm jednat s vlastníkem budovy čp. 487 na pozemku parc. č. st. 163/2 v k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm o obsahu nájemní smlouvy a následně nájemní smlouvu respektující podmínky uvedené v důvodové 
zprávě předložit ke schválení Radě města Rožnov pod Radhoštěm, která rozhodne o ostatních náležitostech, 
podmínkách a uzavření nájemní smlouvy. Zastupitelstvo města uložilo městskému úřadu informovat zastupitelstvo 
města o výsledcích jednání. Srovnání podmínek schválených zastupitelstvem města na svém výše uvedeném 
zasedání pro nájem nebytových prostor budovy Společenského domu a podmínek plynoucích z jednání mezi 
zástupci města a SRE ze dne 17. 2. 2021 tvoří přílohu č. 1 projednávaného bodu. Zásadní aspekty pronájmu 
objektu Společenského domu a jeho využití pro rok 2021: v rámci Kulturní strategie se aktuální stav Společenského 
domu (uzavření pro veřejnost i kulturní počiny) jeví jako palčivý problém = příležitost k řešení, v rámci chystané 
přístavby a rekonstrukce městské knihovny je potřeba zajistit kontinuální provoz příspěvkové organizace v 
náhradních prostorách (včetně zázemí pracovníků),podnájem části objektu kulturní příspěvkové organizaci města 
T-klub, kulturní agentura, pro kulturní a komunitní pořady, stávající provozovatel vinotéky, budoucí provozovatel 
"Včelína" a dále pak pronájmy sálu třetím osobám redukují finanční zátěž nájmu/provozu. Dne 18. 03. 2021 
proběhla celková prohlídka objektu Společenského domu za účasti zástupců města Rožnov pod Radhoštěm, T-
klubu, městské knihovny a zástupců společnosti SRE. Účelem prohlídky bylo posouzení technického stavu budovy 
a jejích dispozičních parametrů z důvodu dočasného umístění knihovny (po dobu rekonstrukce její stávající budovy) 
a pořádání kulturních a společenských akcí T-klubem. K dalšímu jednání dne 08. 4. 2021 za účasti zástupců města 
Rožnov pod Radhoštěm, T-klubu, městské knihovny a zástupců společnosti SRE byl přizván požární technik pan 
D. V., IČO 12115321, pro posouzení, zda je objekt vyhovující z hlediska požární ochrany pro provoz knihovny 
(knihovny mají nejvyšší stupeň požární zátěže), a v případě nevyhovujícího stavu navržení patřičných opatření. 
Závěrem jednání je preferováno umístění knihovny v prostorách stávajícího sálu Společenského domu, vzhledem 
k jeho vhodnému dispozičnímu řešení, dostatku přímého slunečního osvitu a také z hlediska požární zátěže. 
Konání kulturních a komunitních akcí, příp. provoz minikina/kavárny (po zbourání stávající budovy kina) se bude 
uskutečňovat v prostorách bývalé restaurace. Po jednání je zřejmé, že každé řešení (z důvodu umístění knihovny) 
sebou přináší proces změnu účelu užívání stavby. Aktuálně požární technik pracuje na projektu požárně 
bezpečnostního řešení objektu dle popsaného provozu, dále společnost E.P.I. s.r.o., IČO 4961016, zpracovává 
cenovou nabídku na projektovou dokumentaci související se stavební úpravou bývalé restaurace na kulturní sál. 
Na základě kalkulace navržených stavebních úprav, případně požárně bezpečnostních zařízení, dle technické 
zprávy požárního technika, bude stanoven rozpočet nutných investičních výdajů pro změnu účelu užívání objektu 
(podmínka města) a předložen k dalšímu jednání s vlastníkem objektu (předpoklad začátek května 2021).Alokace 
finančních prostředků: ROP č. 3/2021: a) pro rekolaudaci Společenského domu za účelem dočasného umístění 
knihovny, dovybavení technickými sítěmi a nezbytnými koncovými prvky je vyčleněno 500.000,- Kč, b) na pronájem 
Společenského domu za účelem dočasného umístění knihovny je vyčleněno 620.000,- Kč. Přepokládané měsíční 
náklady na pronájem Společenského domu: Cena bez DPH Cena celkem s DPH Nájem prostor82 000Kč82 
000KčNájem věcí5 000Kč6 050KčElektrická energie20 000Kč24 200Kč*Zálohy knihovna-5 500Kč-6 655KčPlyn15 
000Kč18 150Kč*Zálohy knihovna-6 600Kč-7 986KčVodné + stočné4 935Kč5 971Kč*Zálohy knihovna-4 935Kč-4 
935Kč** Jiné ostatní služby4 935Kč5 971KčCelkem/měsíc114 835Kč122 767Kč Celkem/rok1 378 020Kč1 473 
200Kč Celkem za 5 let6 890 100Kč7 366 002Kč * Zálohy knihovna: odpočet záloh na elektrickou energii, plynu, 
vodné a stočné alokovaných pro stávající budovu knihovny** Jiné ostatní služby: platba za srážkovou vodu 
připadající na budovu, deratizaci, a dezinfekci budovy, kominické služby v budově, revize hasicích přístrojů, 
elektroměrů, plynoměrů a vodoměrů a případně jiné Ostatní služby, které se kdykoli v budoucnu ukáží jako 
nezbytné pro zajištění řádné údržby a provozu společných prostor budovy. Predikce podnájmů Vinotéka 6 450Kč 
Včelín (4 měsíců v roce) 19 000Kč Celkem/měsíc 25 450Kč Celkem/rok153 400Kč10,41 %z celkových výdajů za 
rok Celkem za 5 let767 000Kč Odbor správy majetku a Odbor kanceláře starosty městského úřadu předkládá 
zastupitelstvu města návrh: revokovat usnesení zastupitelstva města č. 17/XXII. ze dne 12.12.2017 v plném 
rozsahu a vzít na vědomí informace o průběhu jednání o nájmu Společenského domu v Rožnově pod Radhoštěm 
dle důvodové zprávy a předložené přílohy. 
Přílohy: 
Příloha č. 1: 
P1_srovnani_podminek_najemni_smlouvy_predlozenych_ZM_k_projednani_dne_12.12.2017_a_20.04.2021.pdf 
 
usnesením č. 21/16/ZM/20/04/2021 - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm revokuje své usnesení č. 17/XXII. ze dne 12.12.2017 v plném 
rozsahu a bere na vědomí informace o průběhu jednání o nájmu Společenského domu na ulici Palackého v 
Rožnově pod Radhoštěm se společností SYNOT REAL ESTATE, k.s. dle důvodové zprávy a předložené přílohy. 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (J. Sapík), Nehlasovalo: 0  
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21 - Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování nové veřejné dopravní 
infrastruktury, účelové komunikace na části pozemku p. č. 260 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví města 
Rožnova pod Radhoštěm se soukromým investorem v lokalitě ul. Nezdařilova - předkládají: Ing. 
Lenka Pavelková, Mgr. Kristýna Kosová   
Důvodová zpráva:  
Ustanovení § 66 a § 88 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a příloha 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
řeší úpravu vztahů mezi investorem a obcí související s realizací stanovené zástavby, která je podmíněna 
vybudováním zejména veřejné dopravní a technické infrastruktury (dále IS), zejména pro výstavbu více rodinných 
domů. Tato úprava vztahů mezi investorem a obcí při výstavbě je předmětem plánovací smlouvy. Žadatel má v 
úmyslu vybudovat rodinný dům (dále také „RD“) na svém pozemku p. č. 242/4, v k. ú. Tylovice (dále jen „pozemek 
pro RD“). K pozemku p. č. 242/4 nevede zpevněná komunikace a není tak zajištěn přístup ke stavbě ve smyslu 
obecných požadavků na umisťování staveb. Stávající zpevněná místní komunikace 3. třídy pasportní č. 639c na 
pozemku p. č. 153/1 v k. ú. Tylovice, ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm (dále jen „pozemek p. č. 153/1“) 
končí zhruba 38 m od hranice pozemku pro RD. Záměr žadatele tak vyžaduje vybudování nové veřejné dopravní 
infrastruktury na části pozemku p. č. 260 v k. ú. Tylovice (dále jen „pozemek p. č. 260“), na němž se v současnosti 
nachází pouze štěrkový chodník o šířce cca 1,5 -2,0 m, vše ve vlastnictví města (příloha č.2 projednávaného 
bodu).Město v současné době nemá úmysl ani prostředky na prodloužení stávající veřejné místní komunikace z 
pozemku p. č. 153/1 na pozemek p. č. 260, ale protože podporuje individuální rodinnou výstavbu na území města, 
umožní žadateli prodloužit na vlastní náklady stávající veřejnou komunikaci až k novému sjezdu na pozemek pro 
RD tak, aby žadatel mohl realizovat svůj záměr, a to vybudování nové zpevněné účelové komunikace na části 
pozemku p. č. 260 ve vlastnictví města (příloha č. 3 projednávaného bodu). 
 Stavbou nové účelové komunikace na části pozemku p. č. 260 v k. ú. Tylovice bude řešen přístup k pozemkům v 
této lokalitě, označeným jako plocha pro bydlení individuální-BI a bude tak zajištěna možnost napojení nových 
ploch pro individuální bydlení dle platného územního plánu města Rožnov p. R. (příloha č. 4 projednávaného bodu), 
také bude zpřístupněn pozemek u stávajícího rodinného domu čp. 1867 a zároveň bude možno tuto nově 
vybudovanou komunikaci v budoucnu prodloužit až na křižovatku s místní komunikací pasportní č. 644c na 
pozemku p. č. 259 v k. ú. Tylovice. 
Vybudování nové účelové komunikace na pozemku p. č. 260 umožní budoucí napojení na tuto komunikaci nejen 
pozemku p. č. 242/4 ve vlastnictví žadatele – stavebníka L. V., ale také 
- pozemku p. č. 263 pro možnost výstavby nového rodinného domu (D. D.), 
- pozemku p. č. 265 pro možnost výstavby nového rodinného domu (město Rožnov p. R. - příloha č. 5 
projednávaného bodu), 
- pozemku p. č. 240/1 u stávajícího RD čp. 1867 (P. J. - 1/2 a P. P. - 1/2), nyní jezdí po zpevněné cestě se štěrkovým 
povrchem, vše v k. ú. Tylovice. Stavba nové veřejně přístupné účelové komunikace bude realizována dle projektové 
dokumentace „Novostavba rodinného domu a garáže, inženýrské sítě, zpevněné plochy“ z 06/2020 projektanta 
Ing. arch. K. J., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, č. výkresu C.12 situace – komunikace (příloha č. 1 projednávaného 
bodu). 
Dle projektové dokumentace bude žadatelem na části pozemku p. č. 260 vybudována veřejně přístupná účelová 
komunikace včetně napojení na stávající komunikaci na pozemku p. č. 153/1 za těchto podmínek: 
- celková plocha komunikace: 162,1 m2 
- délka: 52,7 m 
- šířka jízdního pruhu: 3 m 
- povrch: asfalt. Příjezdová komunikace pro budoucí výstavbu RD je navržena jako jednopruhová, obousměrná. 
Koordinační skupina města Rožnov pod Radhoštěm na svých jednáních dne 7. 7. 2020 a 9. 3. 2021 projednala 
žádost L. V. o vybudování nové veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku města na ul. Nezdařilova a 
souhlasí s jejím vybudováním a následným vyplacením náhrady nákladů za zhodnocení nemovité věci ve 
vlastnictví města – části pozemku p. č. 260 (dále jen „náhrada“). Výše náhrady bude realizována v souladu s 
„Pravidly výkupu veřejné dopravní a technické infrastruktury“, platnými v době schválení převodu. 
Rozpočet nákladů vypracovaný dne 15. 12. 2020 pro náhradu za nově vybudovanou veřejnou dopravní 
infrastruktury na pozemku města činí 496.704,30 Kč bez DPH, při DPH 21 % činí 601.012,20 Kč s DPH. 
Podle platného znění (schválené na ZM 5. 11. 2019, usnesením č. 17/VII) „Pravidel výkupu veřejné dopravní a 
technické infrastruktury“ (dále jen „Pravidla“) obdrží individuální stavebník 40 % skutečně vynaložených nákladů 
nebo ceny, dle znaleckého posudku na vybudované a převáděné stavby veřejné infrastruktury a v případě, že 
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individuální stavebník buduje rodinný dům a související inženýrskou síť (IS) - dopravní infrastrukturu na počátku 
anebo v jiné dosud nezastavěné části rozvojové lokality tak, že vybudováním IS umožní rozvoj dané lokality a 
umístění tří a více rodinných nebo bytových domů, bude procentní výměra rozhodná pro výpočet odkupní ceny či 
náhrady zvýšena o 10 % (viz. čl. 5.2.písm. b) Pravidel), což pro celkovou cenu dle rozpočtu nákladů činí cca 
300.506 Kč s DPH. 
Je předpoklad, že tato cena bude snížena dle nabídek minimálně tří subjektů oslovených stavebníky k podání 
nabídek pro realizaci stavby dle plánovací smlouvy. 
Dle platných pravidel bude výše náhrady za vybudování nové veřejné dopravní infrastruktury splatná jednorázově 
do 30. 6. kalendářního roku následujícího po protokolárním předání dokončené a zkolaudované stavby nové 
veřejně přístupné účelové komunikace městu Rožnov pod Radhoštěm. Rada města na svém zasedání dne 26. 3. 
2021 přijala usnesení č. 1644/85, v němž doporučuje zastupitelstvu města schválit výstavbu veřejné dopravní 
infrastruktury – nové zpevněné účelové komunikace na části pozemku p. č. 260 ve vlastnictví města Rožnov p. R. 
pro výstavbu RD a stávající RD v k. ú. Tylovice na ul. Nezdařilova. Odbor správy majetku připravil plánovací 
smlouvu č. 101/2021/OSM se žadatelem L. V. a ve znění uvedeném v příloze č.6 projednávaného bodu ji předkládá 
k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm. 
Předložená plánovací smlouva řeší vybudování, převzetí a budoucí vyplacení náhrady za novou stavbu veřejné 
dopravní infrastruktury s žadatelem L. V. 
Odbor správy majetku proto navrhuje zastupitelstvu města schválit usnesení, jak je uvedeno v návrhu.  
Přílohy: 
Příloha č. 1: P1_C.12_SITUACE_KOMUNIKACE.pdf 
Příloha č. 2: P2_KM_orto_ul._Nezdarilova_p.c._260_k.u._Tylovice_pasport_dopravy_vyznac.pdf 
Příloha č. 3: P3_KM_orto_p.c._260_v_k.u._Tylovice_ul._Nezdarilova_z_PDF_vyznac._cesta_RD.jpg 
Příloha č. 4: P4_KM_uzemni_plan_legenda_ul._Nezdarilova_k.u.Tylovice.pdf 
Příloha č. 5: P5_KM_p.c._260_Tylovice_vyznacene_pozemky_mesta.jpg 
Příloha č. 6: 
P6_Planovaci_smlouva_komunikace_na_p.c.260_ul._Nezdarilova_k.u._Tylovice_c.101_2021_OSM_do_ZM.pdf 
 
usnesením č. 22/16/ZM/20/04/2021 - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření plánovací smlouvy č. 101/2021/OSM ve znění 
uvedeném v příloze č. 6 projednávaného bodu, na výstavbu veřejné dopravní infrastruktury – nové účelové 
komunikace na části pozemku p. č. 260 v k. ú. Tylovice, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, pro výstavbu 
rodinného domu na pozemku p. č. 242/4 v k. ú. Tylovice na ul. Nezdařilova v ploše pro bydlení individuální dle 
projektové dokumentace „Novostavba rodinného domu a garáže, inženýrské sítě, zpevněné plochy“ s žadatelem 
L. V., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. 
Schválená plánovací smlouva je součástí tohoto usnesení. 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (P. Kopecký, J. Koryčanský)  
  
22 - Projednání a schválení darovací smlouvy č. 97/2021/OSM mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm a Zlínským krajem (převod silnice na ul. Palackého včetně pozemků a mostu u 
Eroplánu). - předkládají: Ing. Lenka Pavelková, Mgr. Kristýna Kosová   
Důvodová zpráva:  
Na území města Rožnov pod Radhoštěm se nacházejí komunikace ve vlastnictví Zlínského kraje (ZK), které neplní 
funkci krajských silničních tahů a v současné době mají spíše charakter místní komunikace. 
Jednou z těchto komunikací je i silnice III/48611 na ulici Palackého (příloha č. 2 projednávaného bodu) včetně 
mostu ev. č. 48611-2 (most u Eroplánu – příloha č. 3 projednávaného bodu), nacházející se na pozemcích p. č. 
3616/1 a p. č. 3616/2 v k. ú. Rožnov p. R. ve vlastnictví Zlínského kraje. Město Rožnov p. R. dlouhodobě jedná s 
Ředitelstvím silnic Zlínského kraje (ŘSZK) o převzetí silnice na ul. Palackého. Na základě těchto jednání bylo 
usnesením č. 8/X zastupitelstva města konaného dne 26.5.2020 schváleno bezúplatné nabytí:1) stavby pozemní 
komunikace (ul. Palackého), silnice III/48611 v úseku od uzlového bodu 2523A001 po uzlový bod 2523A053, v 
délce 1,226 km, ve staničení od km 0,000 - 1,226 (od vyústění ze silnice I/35 po konec silnice), nacházející se na 
pozemcích p. č. 3616/1 a p. č. 3616/2, včetně mostu ev. č. 48611-2 (most u Eroplánu) a veškerých součástí a 
příslušenství, nacházejícího se na pozemcích p. č. 3625/50, p. č. 3689/5, p. č. 3689/1 a p. č. 3689/6,2) pozemků 
p. č. 3616/1 a p. č. 3616/2 včetně veškerých součástí a příslušenství, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm z 
vlastnictví Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320, hospodaření se svěřeným majetkem kraje 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860, do vlastnictví 
města Rožnov pod Radhoštěm. Usnesením zastupitelstva města č. 14/15/ZM/23/02/2021 ze dne 23.2.2021 byla 
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schválena Smlouva o budoucí darovací smlouvě č. 29/2021/OSM (příloha č. 4 projednávaného bodu) mezi městem 
Rožnov p. R. jako budoucím obdarovaným a Zlínským krajem jako budoucím dárcem. Tato budoucí darovací 
smlouva byla schválena ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o pozemních komunikacích“) za účelem naplnění zákonných podmínek pro budoucí změnu kategorie výše 
specifikovaného úseku stávající silnice III/48611, který ztratil dopravní význam silnice III. třídy, a dále pro budoucí 
převod tohoto silničního úseku a silničních pozemků budoucímu obdarovanému. Na předávaném mostě proběhla 
v roce 2019 stavební údržba mostu spočívající v přespárování spodní stavby, sanaci nosné konstrukce a 
konzervaci ložisek, úpravě odvodnění, výměně mostních závěrů, obnově říms a zábradlí. Tato údržba byla 
realizována dle "SMLOUVY O DÍLO Č. SML/0672/18" na provedení díla – stavební práce na stavbě „MOST EV. 
Č. 48611-2 PŘES ROŽNOVSKOU BEČVU V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM" uzavřené dne 9.8.2018 mezi 
objednatelem ŘSZK a zhotovitelem REPONT s. r. o., Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník n. Bečvou, IČO: 26863057. 
 Na provedenou stavební údržbu mostu zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců – do 
22.9.2022, s výjimkou nátěrů povrchů ocelových konstrukcí, u nichž je záruka 120 měsíců – do 22.9.2029 (tj. ode 
dne předání dokončené stavby dne 21.9.2019). Záruka není spojena s věcí, ale s osobou, která uzavřela smlouvu 
o dílo. Jelikož dárce (ZK) nebyl objednatelem (ŘSZK) dle smlouvy o dílo, bude nutné postoupení práv ze záruky 
provést samostatnou smlouvou mezi městem a ŘSZK se souhlasem zhotovitele (Repont s r.o.). V rámci 
schvalované darovací smlouvy č. 97/2021/OSM je proto v čl. V. v sedmém odstavci ustanovení tohoto znění: 
"Smluvní strany konstatují, že smluvní podmínky pro uplatnění záruk vyplývajících z opravy převáděného mostu 
ev. č. 48611-2 a právo na záruku dle „Smlouvy o dílo č. SML/0672/18“ uzavřené dne 9.8.2018 příspěvkovou 
organizací jako objednatelem budou postoupeny příspěvkovou organizací ve prospěch obdarovaného 
samostatným právním jednáním". Tzn. že po provedení převodu nemovitých věcí, tj. po zápisu darovací smlouvy 
č. 97/2021/OSM do katastru nemovitostí bude na radu města Rožnov p. R. předložena ke schválení smlouva o 
postoupení záruk vyplývajících z opravy převáděného mostu ev. č. 48611-2 mezi ŘSZK jako postupitelem a 
městem Rožnov p. R. jako postupníkem. Na základě výše uvedeného předkládá nyní Odbor správy majetku 
zastupitelstvu města ke schválení darovací smlouvu č. 97/2021/OSM ve znění uvedeném v příloze č.1 
projednávaného bodu, kterou se bezúplatné převádí1/stavba tělesa pozemní komunikace (ul. Palackého), silnice 
III/48611 nacházející se na pozemcích p. č. 3616/1 a p. č. 3616/2, včetně mostu ev. č. 48611-2 (most u Eroplánu) 
nacházejícího se na pozemcích p. č. 3625/50, p. č. 3689/5, p. č. 3689/1 a p. č. 3689/6, a veškerých součástí a 
příslušenství, 
 2) pozemky p. č. 3616/1 a p. č. 3616/2 včetně veškerých součástí a příslušenství, vše v k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm, z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, jak je uvedeno v návrhu 
usnesení a důvodové zprávě. 
Přílohy: 
Příloha č. 1: P1_Darovaci_smlouva_RpR_silnice_III_48611_most_c.sml._97_2021_OSM_final_do_ZM.pdf 
Příloha č. 2: 
P2_KM_orto_ul._Palackeho_p.c._3616_1_2_a_silnice_III_48611_Zl.kraje_RSZK_zvyraznene_z_DP_KN_u_z_P
DF.jpg 
Příloha č. 3: P3_KM_orto_Most_u_Eroplanu_z_PDF_vyznac_u.jpg 
Příloha č. 4: 
P4_Budouci_DS_Roznov_komunikace_ul.Palackeho_pozemky_most_u_Eroplanu_c.29_2021_OSM_vyplnena.p
df 
Diskuze:  
doc. Drápala – táže se, zda půjde zpět historické zábradlí, nebo zůstane stávající? 
Ing. Holiš – odpovídá, že pokud najdeme peníze, není neměl by být problém 
doc. Drápala – doplňuje, že původní informace byla ta, že se s tímto faktem počítá, ale momentálně není žádná 
bližší informace 
Mgr. Kosová – děkuje za podnět k diskuzi s městským architektem, aby bylo zadáno do rozpočtu města. Podnět! 
  
usnesením č. 23/16/ZM/20/04/2021 - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje bezúplatné nabytí  
1) stavby tělesa pozemní komunikace (ul. Palackého), silnice III/48611 v úseku od uzlového bodu 2523A001 po 
uzlový bod 2523A053, v délce 1,226 km, ve staničení od km 0,000 - 1,226 (od vyústění ze silnice I/35 po konec 
silnice), nacházející se na pozemcích p. č. 3616/1 a p. č. 3616/2, včetně mostu ev. č. 48611-2 (most u Eroplánu) 
nacházejícího se na pozemcích p. č. 3625/50, p. č. 3689/5, p. č. 3689/1 a p. č. 3689/6, a veškerých součástí a 
příslušenství, 



  29/47 

2) pozemků p. č. 3616/1 a p. č. 3616/2 včetně veškerých součástí a příslušenství, vše v k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm, z vlastnictví Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320 do vlastnictví města 
Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, a uzavření darovací smlouvy č. 
97/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako obdarovaným a Zlínským krajem jako dárcem ve znění 
uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.  
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (K. Kosová), Nehlasovalo: 2 (P. Kopecký, J. Koryčanský)  
  
23 - Projednání a schválení Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 98/2021/OSM mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm a Zlínským krajem (převod silnice III/48612 na ul Bezručova, ul. Hradišťko 
a části ul. Dolní Paseky včetně pozemku p. č. 3613/3 v k. ú. Rožnov p. R.). - předkládají: Ing. Lenka 
Pavelková, Mgr. Kristýna Kosová   
Důvodová zpráva:  
Na území města Rožnov pod Radhoštěm se nacházejí komunikace ve vlastnictví Zlínského kraje (ZK), které neplní 
funkci krajských silničních tahů a v současné době mají spíše charakter místní komunikace. Jednou z těchto 
komunikací je i silnice III/48612 nacházející se na ul. Bezručova, ul. Hradišťko a části ul. Dolní Paseky – v celkové 
délce 1,619 km v úseku od km 0,000 vyústění ze silnice I/35 do km 1,619 po most ev. č. Rm-OXX (příloha č. 2 a 
č. 3 projednávaného bodu). Město Rožnov p. R. dlouhodobě jedná s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje (ŘSZK) o 
převzetí silnice III/48612 na ul. Bezručova, ul. Hradišťko a části ul. Dolní Paseky. Na základě dřívějších dohod se 
Zlínským krajem a v rámci schválení Dohody o společném postupu přípravy a realizace stavby „Obnova povrchu 
silnice III/48612: Rožnov p. R., ul. Hradišťko“ č. 174/2020/OSM ze dne 15.7.2020 (dále jen "Dohoda") mezi městem 
a ŘSZK usnesením č. 10/XI zastupitelstva města Rožnov p. R. ze dne 30.6.2020, byl v důvodové zprávě k tomuto 
usnesení stanoven postup pro opravu zbývající části silnice III/48612 a její převod na město. V návaznosti na tuto 
Dohodu zaslalo ŘSZK městu Rožnov p. R. dopis ze dne 3.3.2021 s návrhem na převod silnice III/48612 do 
vlastnictví města Rožnov p. R. (příloha č. 4 projednávaného bodu).Aby mohla být mezi městem Rožnov p. R. a 
Zlínským krajem uzavřena konečná darovací smlouva je nutno ještě předtím uzavřít Smlouvu o budoucí darovací 
smlouvě č. 98/2021/OSM (příloha č. 1 projednávaného bodu). Tato budoucí darovací smlouva se uzavírá ve smyslu 
ust. § 3 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) 
za účelem naplnění zákonných podmínek pro budoucí změnu kategorie dále specifikovaného úseku stávající 
silnice III/48612, který ztratil dopravní význam silnice III. třídy, a dále pro budoucí převod tohoto silničního úseku a 
silničního pozemku budoucímu obdarovanému a zařazení předmětného úseku silnice do kategorie místních 
komunikací. Předmětem budoucího bezúplatného převodu dle této smlouvy o budoucí darovací smlouvě jsou: 
a) stavby tělesa pozemní komunikace III/48612 v úseku od uzlového bodu 2523A009 po uzlový bod 2523A021, v 
délce 1,619 km, ve staničení od km 0,000 - 1,619 (od vyústění ze silnice I/35 po konec silnice), včetně veškerých 
součástí a příslušenství, nacházející se na pozemcích p. č. 3729/11 ostatní plocha, p. č. 3613/3 ostatní plocha, p. 
č. 3613/4 ostatní plocha, p. č. 1267/1 ostatní plocha, p. č. 6149 ostatní plocha, p. č. 3605/3 ostatní plocha, p. č. 
1336/2 zahrada, p. č. 3613/14 ostatní plocha, p. č. 3613/15 ostatní plocha, p. č. 3613/16 ostatní plocha, p. č. 2220/2 
ostatní plocha, p. č. 2220/4 ostatní plocha, p. č. 1250/1 ostatní plocha, p. č. 2235/10 ostatní plocha, p. č. 2218/10 
ostatní plocha, p. č. 3701/72 vodní plocha v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, se všemi právy, povinnostmi, s jejím 
příslušenstvím a součástmi, 
b) pozemek p. č. 3613/3, ostatní plocha, silnice, o výměře 2 180 m2, ve vlastnictví Zlínského kraje v k. ú. Rožnov 
pod Radhoštěm, se všemi právy, povinnostmi, s jeho příslušenstvím a součástmi (příloha č. 5 projednávaného 
bodu). Vlastní bezúplatný převod výše uvedených nemovitých věcí bude dle předchozích ujednání mezi městem 
Rožnov p. R. a ZK proveden darovací smlouvou až po dokončení opravy převáděné komunikace v úseku od 
restaurace Písečná po most u Uniparu. Dle sdělení náměstka majetkové správy ŘSZK ve Valašském Meziříčí, Bc. 
M. ze dne 8.4.2021 by ŘSZK mělo provést opravu převáděné komunikace do konce října letošního roku. Odbor 
správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o budoucí darovací smlouvě ve znění 
uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
Přílohy: 
Příloha č. 1: 
P1_Budouci_darovaci_smlouva_Roznov_komunikace_III_48612_pozemek_Hradistko_c.98_2021_OSM_do_ZM.
pdf 
Příloha č. 2: P2_snimek_z_KM_se_zakresem_silnice_III_48612.png 
Příloha č. 3: 
P3_KM_orto_s_vyz._pasportu_komunikaci_silnice_III_48612_popis_v_lokalite_Hradistko_z_PDF.jpg 
Příloha č. 4: P4_Dopis_RSZK_z_3.3.2021_navrh_prevodu_silnice_III_48612_Dolni_Paseky.pdf 
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Příloha č. 5: 
P5_KM_orto_se_zvyraz._pozemkem_p.c._3613_3_Zl.kraj_pod_silnici_III_48612_ul._Bezrucova_stav_k_12.4.20
20.pdf 
Diskuze:  
p. Jelínek – doptává se na část ulice Bezručova, která je nově vydlážděna, avšak v některých částech jsou již 
koleje. Domnívá se, že tím zatížením, které na cestě je, to ani lepší být nemůže. Navrhuje tedy reklamaci. Další 
dotaz směřoval na cestu od palírny nahoru a podotýká, že u Hradišťka jsou hluboké díry a cesta začíná být 
problémová. 
Bc. Kovář – odpovídá, že oprava výtluku od palírny směrem po tiskárnu bude probíhat na začátku května a je 
přislíbeno dokončení do konce roku. 
Mgr. Kosová – reaguje na zmíněné koleje na ul. Bezručova, kde se momentálně snaží řešit situaci společně s 
městskou policií, ale samozřejmě podotýká, že město bude chtít uplatnit opravu, nežli cestu fyzicky převezmou. 
Ing. Holiš – doplňuje, že tato silnice je brána jako náhradní doprava při opravě 1/35, poukazuje na to, že je nyní 
důležité vyčkat na opravu silnice 1/35 a následně řešit možné opravy, které by mohly být eventuálně hrazeny z 
fondu ředitelství silnic a dálnic. 
Mgr. Kokinopulos – táže se, jestli by nebylo možné spojit tyto dvě práce, pokud se bude opravovat ulice až po 
Unipar a výstavba chodníku?  
Ing. Kučera – reaguje, že se na opravu chodníku bude žádat o dotaci, která bude předložena do poloviny roku, 
ale nedokáže potvrdit, že to bude zrealizováno letos. S výstavbou chodníkem se ale počítá. 
Ing. Holiš – dodává, že pokud je od kraje přislíbena realizace komunikace, tak by určitě řešil opravu komunikace 
a nečekal by na chodník. 
  
usnesením č. 24/16/ZM/20/04/2021 - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje budoucí bezúplatné nabytí 
1) stavby tělesa pozemní komunikace III/48612 v úseku od uzlového bodu 2523A009 po uzlový bod 2523A021, v 
délce 1,619 km, ve staničení od km 0,000 - 1,619 (od vyústění ze silnice I/35 po konec silnice - tj. ul Bezručova, ul. 
Hradišťko a část ul. Dolní Paseky), včetně veškerých součástí a příslušenství, nacházející se na pozemcích p. č. 
3729/11 ostatní plocha, p. č. 3613/3 ostatní plocha, p. č. 3613/4 ostatní plocha, p. č. 1267/1 ostatní plocha, p. č. 
6149 ostatní plocha, p. č. 3605/3 ostatní plocha, p. č. 1336/2 zahrada, p. č. 3613/14 ostatní plocha, p. č. 3613/15 
ostatní plocha, p. č. 3613/16 ostatní plocha, p. č. 2220/2 ostatní plocha, p. č. 2220/4 ostatní plocha, p. č. 1250/1 
ostatní plocha, p. č. 2235/10 ostatní plocha, p. č. 2218/10 ostatní plocha, p. č. 3701/72 vodní plocha v k. ú. Rožnov 
pod Radhoštěm, se všemi právy, povinnostmi, s jejím příslušenstvím a součástmi, 
2) pozemku p. č. 3613/3, ostatní plocha, silnice, o výměře 2 180 m2 včetně veškerých součástí a příslušenství, vše 
v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320 do 
vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření smlouvy 
o budoucí darovací smlouvě č. 98/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím obdarovaným 
a Zlínským krajem jako budoucím dárcem ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená 
smlouva je součástí tohoto usnesení. 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (P. Kopecký)  
 
24 - Projednání a schválení směny lesního pozemku p. č. 878/1 ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm za pozemky ve vlastnictví ČR – Lesy České republiky, s. p. v k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm - předkládají: Ing. Lenka Pavelková, Mgr. Kristýna Kosová   
Důvodová zpráva:  
Město Rožnov p. R. v minulosti požádalo Lesní správu Rožnov pod Radhoštěm (dále jen "Lesní správa RpR") o 
odkoupení pozemků ve vlastnictví České republiky, kde právo hospodařit s majetkem státu má společnost Lesy 
České republiky, s. p. (dále jen "LČR"), které jsou městem užívány, nachází se na nich účelové nebo místní 
komunikace nebo jiné stavby ve vlastnictví města.  
Na základě jednání vedení města Rožnov p. R. a Lesní správy RpR týkající se převodu pozemků společnosti LČR 
bylo dohodnuto řešit převod pozemků požadovaných městem Rožnov pod Radhoštěm směnou za pozemek p. č. 
878/1 (příloha č.1 projednávaného bodu) ve vlastnictví města Rožnov p. R. v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. 
Pozemek p. č. 878/1 ve vlastnictví města sousedí s pozemkem p. č. 879/1 ve vlastnictví LČR (příloha č.2 
projednávaného bodu). Na město Rožnov p. R. budou převedeny tyto pozemky ve vlastnictví státu s právem 
hospodařit LČR. 
 - p. č. 1213/2, lesní pozemek o výměře 558 m2, na části pozemku se nachází místní komunikace pasportní č. 
380c na ul. Pod hrází (příloha č.3 a č.4 projednávaného bodu) 
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 - p. č. 2421/8, lesní pozemek o výměře 1406 m2, navazuje na lesní pozemek města p. č. 2427/4 (příloha č.5 a č.6 
projednávaného bodu) 
 - p. č. 2576/3, lesní pozemek o výměře 736 m2, navazuje na lesní pozemek města p. č. 2427/4 (příloha č.5 a č.6 
projednávaného bodu) 
 - p. č. 3642/9, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1201 včetně stavby komunikace s nezpevněným 
povrchem, pro přístup k lesnímu pozemku města p. č. 2427/4 (příloha č. 7 a č. 8 projednávaného bodu)  
 - p. č. 1076/2, lesní pozemek o výměře 77 m2 navazující na pozemky města u řadových garáží za Finančním 
úřadem (příloha č.3 a č.4 projednávaného bodu) 
 - p. č. 1076/11, lesní pozemek o výměře 191 m2 navazující na pozemky města u řadových garáží za Finančním 
úřadem (příloha č.3 a č.4 projednávaného bodu) 
 - p. č. 1079/4, vodní plocha, koryto vodního toku o výměře 39 m2 (dle sdělení správy toků je stavba – zatrubnění 
majetkem Města Rožnov pod Radhoštěm), pozemek navazující na pozemky města u řadových garáží za 
Finančním úřadem (příloha č.3 a č.4 projednávaného bodu) 
 - p. č. 3642/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1232 m2 včetně stavby účelové komunikace pasportní 
č. 5081ou (příloha č.7 a č.8 projednávaného bodu) 
Pro stanovení ceny směňovaných pozemků byly vyhotoveny znalecké posudky, a to: 
znalecký posudek č. 1034/16/2021 ze dne 5. 2. 2021 (stanovení ceny pozemků ve vlastnictví LČR, příloha č. 9 
projednávaného bodu) a znalecký posudek č. 1035/16/2021 ze dne 5. 2. 2021 (stanovení ceny pozemku p.č.878/1 
ve vlastnictví města Rožnov p. R., příloha č. 10 projednávaného bodu), vypracované znalcem pro základní obor 
ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace nemovitosti Ing. Ivo Štefkem, Hodslavice 238, 742 71 Hodslavice 
a znalcem pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady lesů, lesní hospodářství, odvětví myslivost, dříví, 
těžba. Ing. Miroslavem Kovařčíkem Sedlnice 101, 742 56 Sedlnice. 
Návrh ceny směňovaných nemovitostí je stanoven na základě vypracovaných znaleckých posudků takto:  
 1. Pozemky směňované Lesy České republiky, s. p.:  
 - cena administrativní dle znaleckého posudku č.1034/16/2021, zpracovaného dne 5. 2. 2021 činí 486. 040,- Kč. 
 - cena v čase a místě obvyklá dle znaleckého posudku č. 1034/16/2021, zpracovaného dne 5.2.2021 činí 434. 
915,- Kč. 
 2. Pozemek směňovaný Městem Rožnov pod Radhoštěm: 
 - cena administrativní dle znaleckého posudku č.1035/17/2021, zpracovaného dne 5. 2. 2021 činí 180. 960,- Kč. 
 - cena v čase a místě obvyklá dle znaleckého posudku č.1035/17/2021, zpracovaného dne 5. 2. 2021 činí 165. 
000,- Kč. 
Uplatněna směna pozemků bude realizována v cenách administrativních na základě vyššího rozdílu mezi cenami 
dle metodiky LČR:  
Majetek směňovaný Lesy České republiky, s. p., má hodnotu ……….………. 486. 040,- Kč 
Majetek směňovaný Městem Rožnov pod Radhoštěm má hodnotu ………... 180. 960,- Kč 
Rozdíl, který uhradí Město Rožnov pod Radhoštěm státnímu podniku Lesy České republiky, s. p., činí … 305. 080,- 
Kč. Záměr na směnu lesního pozemku p. č. 878/1 ve vlastnictví města Rožnov p. R. za pozemky LČR v k. ú. 
Rožnov p. R. byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne 26. 3. 2021, usnesením č. 
1643/85/RM/26/03/2021 a zveřejněn na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup, od 29. 3. 
2021 do 14. 4. 2021. V době zveřejnění záměru na úřední desce nebyly vzneseny žádné připomínky ani podněty 
k záměru. Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení směnu výše uvedených pozemků, 
jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě.  
Přílohy: 
Příloha č. 1: P01_KM_orto_les_mesta_RpR_p.c._878_1_ke_smene_k.u._RpR_vyznac.pdf 
Příloha č. 2: P02_KM_zvyraznene_pozemky_Lesu_CR_p.c._879_1_a_mesta_p.c._878_1_vyznac.pdf 
Příloha č. 3: P03_KM_orto_zvyraznena_p.c.1213_2_1076_2_11_a_1079_4_Lesy_CR.pdf 
Příloha č. 4: 
P04_KM_zvyraznena_p.c.1213_2_1076_2_11_a_1079_4_Lesy_CR_zvyraznene_pozemky_mesta.pdf 
Příloha č. 5: P05_KM_orto_zvyraznene_pozemky_Lesu_CR_p.c._2421_8_a_2576_3_vyznac.pdf 
Příloha č. 6: P06_KM_zvyraznene_pozemky_Lesu_CR_p.c._2421_8_a_2576_3_a_mesta_vyznac.pdf 
Příloha č. 7: P07_KM_orto_zvyraznene_pozemky_Lesu_CR_p.c._3642_9_a_3642_10_vyznac.pdf 
Příloha č. 8: P08_KM_zvyraznene_pozemky_Lesu_CR_p.c._3642_9_a_3642_10_a_mesta_vyznac..pdf 
Příloha č. 9: P09_1034_16_2021_AC_OC_POZEMKY_ROZNOV_LESY_CR_488_20_FINAL.pdf 
Příloha č. 10: P10_1035_17_2021_AC_OC_LP_878_1_ROZNOV_OBEC_488_20_FINAL.pdf 
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usnesením č. 25/16/ZM/20/04/2021 - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje směnu pozemku p. č. 878/1, lesní pozemek ve vlastnictví 
města Rožnov pod Radhoštěm, za pozemky p. č. 1213/2, p. č. 2421/8, p. č. 2576/3, p. č. 3642/9, p. č. 1076/2, p. 
č. 1076/11, p. č. 1079/4 a p. č. 3642/10 ve vlastnictví České republiky, kde příslušnost hospodařit s majetkem státu 
přísluší společnosti Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové, 
IČO 42196451, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, s doplatkem ve výši 305.080 Kč bez DPH ve prospěch 
společnosti Lesy České republiky, s. p., což je rozdíl hodnot směňovaných nemovitostí stanovených v cenách 
administrativních na základě znaleckých posudků, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. 
Zastupitelstvo města ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm učinit veškeré úkony 
nutné k uskutečnění této směny a následnému předložení směnné smlouvy zastupitelstvu města ke schválení. 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Blinková), Nehlasovalo: 1 (P. Kopecký)  
 
 25 - Informace k projektu "Revitalizace části nábřeží Dukelských hrdinů" - předkládají: Mgr. 
Kristýna Kosová, Ing. Michaela Hanzl   
Důvodová zpráva:  
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města informaci o záměru na ozelenění Nábřeží Dukelských hrdinů 
a o petici proti tomuto záměru. 
Na základě rozhodnutí Odboru životního prostředí a výstavby MěÚ Rožnov pod Radhoštěm z 20. dubna 2020 je 
povoleno odstranění chodníku z pozemků p. č. 3689/5, 3728/4 a 3728/53, které je platné do 31. prosince 2021. 
Dne 10. 2. 2021 byla prostřednictvím podatelny Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm přijata listinná zpráva 
(příloha č. 1) od zastupitele města pana Jaromíra Koryčanského, ve věci "Záměr zrušení chodníku a návrh výsadby 
stromů na nábřeží Dukelských hrdinů", v níž vyjadřuje svůj nesouhlas se záměrem, upozorňuje na potenciální rizika 
a nebezpečí. Současně navrhuje zachování chodníku a jeho alternativní využití jako cyklostezky. 
Následně byl dne 15. 2. 2021 doručen "hromadný dopis" (příloha č. 2), ve kterém si pisatelé stěžují na 
neinformovanost občanů ze strany města a zaráží je, že se o plánu dozvídají až z tisku. Dále vznáší dotazy k 
hlučnosti, potřebě chodníku, bezpečnosti, nákladům na údržbu stromů a trávníků atd. Tento dopis má 72 signatářů. 
Dne 5. 3. 2021 byla prostřednictvím podatelny Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm přijata Petice proti záměru 
"ozelenit" Nábřeží Dukelských hrdinů (příloha č. 3), která je obsahově stejná jako předchozí hromadný dopis, jen 
je již označena jako "petice" a je podepsána 215 podpisy. Tato petice je adresována Zastupitelstvu města Rožnov 
pod Radhoštěm. 
Dne 19.3.2021 obdržel odbor správy majetku elektronickou formou žádost Ing. P. T. z Ředitelství silnic a dálnic, 
úsek Zlín, o zodpovězení dotazů k "ozelenění podél Bečvy" (příloha č. 4). Odbor správy majetku odeslal 
požadované dne 23. 3. 2021 (příloha č. 5). Dne 6. 4. 2021 byl podatelnou městského úřadu přijat dopis Ing. V. S. 
adresovaný zastupitelstvu města a v kopii odboru správy majetku, nazvaný "Nezodpovězené dotazy z února 2021" 
(příloha č. 6). Dne 12. 4. 2021 bylo dokončeno konečné vyjádření k petici ohledně Nábřeží Dukelských Hrdinů, 
odsouhlasené místostarostkou Mgr. Kristýnou Kosovou (příloha č. 7), které je uveřejněno na webových stránkách 
města pod odkazem www.roznov.cz/nabrezidukelskychhrdinu Pro zlepšení informovanosti občanů jsou na webu 
Strategie Rožnov průběžně zveřejňovány informace k uvedenému záměru, stejně jako na výše uvedeném odkaze 
na webových stránkách města. Pro úplnost je zapotřebí uvést, že dne 17. 3. 2021 obdržel elektronicky odbor 
kanceláře starosty sdělení Ing. V. S. ve znění (cituji): "Dopis „Plán na ozelenění Nábřeží Dukelských hrdinů ze dne 
15. 2. 2021 a Petice proti plánu na ozelenění Nábřeží Dukelských hrdinů ze dne 5. 3. 2021 jsou stanoviska všech 
podepsaných občanů, s podpisy obsaženými na přílohách. Pokud kdokoli postrádá petiční výbor, je „ petičním 
výborem“ všech 287 osob pod dokumenty podepsaných. U všech osob jsou uvedeny adresy, bohužel ne u všech 
kontaktní telefony a emailové adresy. Je to zcela v souladu s GDPR zásadami a řada podepsaných ani emailovou 
adresu nemá. V dopisech jsou položeny otázky, které požadují jednotliví podepsaní detailně odpovědět. Proto jsou 
dopisy strukturovány a jednotlivé otázky vyznačeny v textu. Autor finální formulace textu dopisů. "Podání ze dne 5. 
3. 2021 je tedy s ohledem na výše uvedené (byť ne zcela jednoznačné) doplnění vedeno odborem kanceláře 
starosty dále jako petice podaná dle Pravidel pro vyřizování stížností a petic. V těchto pravidlech je stanovena lhůta 
pro vyřízení petice na 30 dnů. Pravidla však již neupravují postup v případě, že je petice adresována zastupitelům 
města. V této souvislosti se jeví jako nejvhodnější využít podpůrně § 16 odst. 2 písm. g) zákona o obcích upravující 
právo občana obce podávat orgánům obce návrh, podněty a připomínky, které orgány obce vyřizují bezodkladně, 
nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů. Vzhledem k tomu, že text 
petice je adresován zastupitelům a vedení města, byla tato zpráva předložena rovněž na jednání rady města dne 
9. 4. 2021 a následně postoupena na zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm dne 20. dubna 2021.  
Přílohy: 
Příloha č. 1: 10.02.2021_Vyjadreni_zastupitele_p._Korycanskeho.pdf 
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Příloha č. 2: 15.02.2021_Hromadny_dopis_obcanu_s_petici.pdf 
Příloha č. 3: 05.03.2021_Petice_proti_zameru_ozelenit_NDH.pdf 
Příloha č. 4: RSD_dotaz.jpg 
Příloha č. 5: Odpoved_RSD.jpg 
Příloha č. 6: Dopis_ze_dne_06_04_2021.pdf 
Příloha č. 7: Vyjadreni_k_petici_obcanu_nabr_Dukelskych_hrdinu.pdf 
 
K tomuto tématu byla přizvána architektka Gabriela Pešková 
Mgr. Kosová – dodává, že v loňském roce nechali zpracovat studii o této problematice. V tomto projektu chtěli v 
letošním roce pokračovat, záměrem je také získání dotace, nyní se chystá projektová dokumentace. Momentálně 
se řeší dopracování vizualizace, kdy zvolili pohled, kde je v záběru lávka u Janíkovy stodoly, v okamžiku, kdy byla 
vizualizace hotová byla natočena reportáž a sloužila k informovanosti občanů. Nyní jsme ve fázi jednání s 
veřejnosti. Dostáváme podměty, pokud budeme mít všechny pohromadě, bude realizováno konkrétní řešení. K 
projednání tohoto bodu je přizvána architektka Gabriela Pešková, která může zodpovědět dotazy. Dále informuje, 
že na základě negativních reakcí k tomuto projektu, existují 2 důležité aspekty, které by byly přínosem, a to 
1. pohled do parku, kdy v tomto ohledu by to znamenalo rozšíření parku o řeku, dalším záměrem je snížení 
hlučnosti, která se stále zvyšuje. Doplňuje, že návštěvnost parku je vyšší než v minulosti, za což můžou např.  
horká léta 
2. pohled nábřeží, kde je cílem snížení prašnosti, zde se nachází komunikace 1. třídy, což znamená 13 tisíc aut 
denně. 
Je toho názoru, že je projekt živý, zajímavý a doufá, že bude příležitost komunikovat tento projekt na veřejném 
jednání mimo zastupitelstvo, bohužel tato možnost nebyla.  
 
Diskuze 
p. Koryčanský – žádá o promítnutí pohledu na nábřeží, kdy v duben 2020 bylo vydáno povolení o odstranění 
chodníku, který nesplňuje normu chodníku, která by měla správně být 1,5 metru. V momentě, kdy jsme žádali o 
zrušení chodníku, jsme neinformovali o tom, že budeme sázet stromy – žádost byla jen na zrušení chodníku. Jeden 
z chodníku není využíván, jak by měl, ale sami víme, jakým problémem je vybudovat chodník, viz. realizace 
chodníku v Tylovicích. Navrhuje, aby byl tento chodník využili jako cyklostezku, která může sloužit na napojení na 
budoucí cyklostezku do Frenštátu a jako jednosměrka napojení na „Švestku“. Poukazuje na nebezpečí výjezdu na 
protějším chodníku u rodinných domů. Ptá se, zda opravdu přinese odstranění chodníku nějaké pozitivum? Je toho 
mínění, že nepřinese. Na stavební komisi, kde byl přítomen občan Sítko, který poukázal na to, že realizace projektu 
je od „od střechy dolů“, a s tímto výrokem je ve shodě. Podotýká, že stavební komise doporučuje statiku zdi a s 
tímto postupem souhlasí i on. Z jeho pohledu je tento krok unáhlený, dodává, že z jedné strany je zeď, podloží je 
štěrkové, kdy voda uteče pryč, stromy budou živořit suchem, aj. Žádá o zvážení pozastavení tohoto projektu a 
realizace eventuálně cyklostezky nebo normovaného chodníku u rodinných domů. Následně probíhá promítání 
obrázku, kde komentuje rozpadlou zídku a poukazuje na riziko větší vody. Dále informuje, jaký závěr byl doporučen 
na stavební komisi: komise doporučuje prověření statiky opěrné zdi, komise nevylučuje zeleň, ale doporučuje 
kombinaci zeleně s chodníkem. 
Mgr. Kosová – doplňuje, že se zmíněné poznatky už řeší. Podněty ze stavební komise mohou být k diskuzi, ale 
informuje o studii projektu na Tyršově nábřeží, kde by mohlo dojít k posílení pobytových funkcí a pokud se podaří 
odclonit vlivy dopravy z 1/35 na Nábřeží Dukelských hrdinů, tak projekt oživení do budoucna je reálný i zajímavý. 
Ve strategickém plánu není momentálně v následujících 10 letech realizace cyklodopravy v tomto místě zahrnuta. 
Bc. Blinková – doufá, že zeleň nebude realizována, poukazuje na to, že jsou jasná fakta v petici, proč nemá být 
tento projekt realizován. Informuje o emailu od paní R. a dále cituje o nově příchozím e-mailu od paní A. R., která 
se vyjadřuje k tomuto tématu tak, že je pravidelnou navštěvovatelkou Rožnova p. R. a poukazuje na to, že 
neshledává význam v projektu ozelenění Nábřeží Dukelských hrdinů z toho důvodu, protože je v těchto místech 
nejlepší cesta kolem řeky, dále nesouhlasí s informací, že nepropustná folie nebude plně funkční oproti kořenům 
stromu. Zajímá se, kdo ponese náklady, pokud dojde k porušení zdi? Dále se zamýšlí nad schválením od ředitelství 
silnic a dálnic, kde se pozastavuje nad tím, že kořeny stromů poničí nově zpravenou silnici a srážka v 50 km/ hodinu 
nezpůsobí nic? Výstavbu stromů podél silnice vidí jako nezodpovědnost. Následně dodává, že stromy nepřežijí 
zimní solení. 
Paní Blinková dodává, že by si nepřála, aby ozelenění Nábřeží Dukelských hrdinů dopadlo stejně, jako náměstí, 
kde se jí nelíbí realizace zeleně, které není dle jejich představ. 
G. Pešková – vysvětluje, že stromy snesou zasolení, omezený kořenový prostor, sucho. Chodník není extra 
využíván. Prostor pro chůzi je velký, jak parkem, tak druhým chodníkem. Dále dodává, že duby rostou do hloubky, 
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nebudou se rozšiřovat až ke zdi. Navrhované stromy jsou sloupovité, což znamená, že tam kořeny zasahovat 
nebudou. Folie nebudou porušeny, jedná se o certifikované folie, které zvládnou například prorůstání 
agresivnějších rostlin (uvádí bambus). Podotýká, že logičtější by bylo opravit zeď, ale momentálně si není si jistá, 
zda na opravu budou peníze. Dále informuje, že stromořadí nebude celistvé, bude přerušené například u lávky, 
kdy bude sloužit k výhledům. Park se odcloní, ale nebude odříznut. 
Ing. Holiš – vyjadřuje souhlas s tím, abychom toto místo ozelenili. Argumentuje, že strom rozbíjí hluk, sníží 
prašnost i teplotu cesty. Je překvapen, že lidé, kteří tam bydlí to nechtějí. Podotýká, že stromy zatím vysazeny 
nejsou a jsou otevřeni diskuzi. 
MUDr. Němeček – reaguje na vyjádření, že náraz do překážky je bezpečný, s touto poznámkou nesouhlasí.  
Mgr. Kosová – odpovídá, že momentálně není hlášena žádná nehoda na tomto úseku. 
p. Adámek – poukazuje na to, že mezi lidmi vidí 3 obavy, které jsou s touto realizací spjaty. 
1. zachování výhledu na Černou horu 
2. Zachování výhledu z hlavní cesty na park 
3. Zachován výhled na řeku 
Sám provedl analýzu a výsledkem je to, že výhled na Černou horu nebude omezen, dále informuje o tom, že jeho 
pohled na objekt se jeví jako shromáždění lamp a stožárů, což se mu osobně moc nelíbí. Je pro oživení zeleně. 
Za pirátskou stranu vyvěsili dotazník a zjistilo se, že je 80 % pro, 20 % proti. Dále konstatuje, že ohledně výhledů 
z oken domů, by měly být parametry navrženy tak, aby lidé neměli problém s výhledem na řeku a byl zachován. 
Na základě reakce občanů o chybějících informací na toto téma, navrhuje diskuzi, aby byly zohledněny jejich 
požadavky. Vznáší dotaz na paní architektu, zda mohou být jiné stromy, dále větší rozestupy a jestli může být 
stromořadí tvořeno aspoň ze dvou druhů? 
G. Pešková – odpovídá, že druhy jsou dva po 3 odrůdách. Z důvodu podmínek (solení, omezená vláha, aj.) jsou 
doporučeny stromy, které navrhla. 
p. Vychodil – poukazuje na to, že bariéra stromů bude filtrovat hluk směrem do parku, nikterak k domům. Domnívá 
se, že je toto řešení nevhodné. 
p. Koryčanský – informuje o 4 dopravních nehodách, které jsou dohledatelné na internetu. Má názor ten, že je 
důležité vidět na městečko, která slouží jako reklama. 
Mgr. Kosová – omlouvá se za mylné informace a nechá si je ověřit. Důležitým aspekt je zachycení polétavého 
prachu, ale z výzkumům vychází to, že stromořadí vede řidiče ke zpomalení. Dodává, že neexistuje vyhláška, která 
by v této oblasti zakazovala výstavbu stromů. 
p. Koryčanský – reaguje, že polétavý prach se rozplyne momentálně nad řekou. 
Ing. Mácha – myslí si, že se vede špatně komunikace s občany, ale také interně, kdy shrnuje souběh událostí, 
které byly v minulosti ohledně tohoto tématu provedeny. 
Mgr. Kosová – reaguje, že byla využita online prezentace a následné informace byly zpřesněny. 
doc. Kopecký – připomíná kácení borovic na náměstí a chce poukázat na to, jak zpříjemnit klima ve městě 
zejména v letních měsících. Dodává, že tímto hlasováním nedáváme tomuto projektu zelenou a je rád za 
připomínky od veřejnosti. Myslí si, že výsadba zeleně v Rožnově je důležitá. Vidí problém při hledání lokalit pro 
ozelenění, kdy na sídlištích je problém se zasíťováním, následně podotýká příklad na ulici Meziříčská, kdy v této 
lokalitě byly stromy vykáceny a nyní zde chybí. Přiklání se k názoru propojení řeky s nábřežím, který zazněl na 
stavební komisi. Myslí si, že park je velice příjemný a jeho funkce roste a tímto stromořadím bychom ho mohli dále 
rozšířit. Neztotožňuje se s názorem, že chodník bude chybět. Informuje, že sám konzultoval tento problém s 
arboristy, zahradními architekty a folie by byla opravdu řešením, aby stromy nevymřely. Žádá paní architektku, aby 
se vyjádřila ke stanovisku ohledně bariéry hluku, kterou uvedl pan Vychodil. Sám se s touto informací neztotožňuje. 
pí Pešková – dodává, že stromy nejsou pevná překážka, spíše hlup pohlcují, ne odrážejí. 
p. Vychodil – reaguje, že strom, který je olistěný, je bariérou pro hluk, který zachycuje hluk na stranu, která je za 
ním, ale nezachycuje hluk, který jde k domům. Nesouhlasí s paní architektkou 
pí Pešková – dodává, že dřeviny, které jsou v parku jsou o 20 m dál a i ty odráží hluk. Určitě nevznikne jednolitá 
bariéra., která by odrážela hluk zpět. 
p. Vychodil – ptá se na domy, které jsou naproti bariéře? 
Mgr. Kosová – informuje, že slabinou tohoto projektu je to, že nemůžeme dostat stromy na druhou stranu silnice, 
což by bylo nejoptimálnější řešení. 
Ing. Holiš – reaguje na obrázek z prezentace a informuje, že mezi stromy jsou mezery, a proto nemůže být debata 
o tom, že stromy budou sloužit jako bariéra. Stromy nemohou být brány jako protihluková stěna. Podotýká, že 
výhodu vzrostlých stromů na nábřeží vidí hlavně v tom, že volný prostor nebrání šíření hluku bude tvořit rozbití 
hlukových vln. 
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p. Jelínek – poukazuje na obdobnou situaci od zemědělské školy po pobočku Generali, kde se nachází všude 
stromy. Nemá pocit, že zde byly stížnosti lidí, že jim stromy brání ve výhledu na řeku, zvyšují prašnost. Reaguje 
také na zachování výhledu na řeku, tak doplňuje, že spousta obyvatel má u plotů např. túje, stromy, právě proto, 
aby nešlo vidět na cestu a nebyla zvýšená prašnost. 
Mgr. Kosová – doplňuje také to, že na břehové hraně jsou ostrůvky zeleně, které povodí necítí jako povodňovou 
překážku, což je součást toho projektu. Z toho projektu je patrné, že kde je ostrůvek zeleně za břehovou hranou, 
tak paní Pešková nenavrhovala silnou výsadbu. 
p. Sítko – je obyvatelem nábřeží, reaguje, že chodník má funkci zpevnění břehu, kde by měla odvézt přívalovou 
vodu zpátky do Bečvy. Umožnuje také vsakování a po obou stranách je lemován travnatým pruhem. Zeď nemá 
opěrnou strukturu, jedná se o kameny naskládány do malty, doporučuje přizvat autora této stavby, kde desky 
betonu mají tloušťku 10-15 cm a přežil 85 let bez zásahu. Poukazuje na to, že bude těžké odstranit tento chodník. 
Souhlasí s výstavbou zeleně v případě, že pro ni bude dostatek místa, ale v této lokalitě dostatek místa není. Dále 
nesouhlasí s tím, že chodník není používán a chybí mu zde konkrétní čísla. Je toho názoru, že chodník je a bude 
dále využíván a dodává, že realizace výsadby stromů nebude příjemná ani pro řidiče. Následně dodává, že bude 
nutná údržba stromů (zalévání). Doporučuje, aby se včasně řešila také doprava, která je v těchto místech 
frekventována. Myslí si, že po otevření nového nákupního centra bude doprava ještě vyšší. Jeho názorem je to, že 
stromy budou živořit, v zimě vidí problém se solením. Doporučení občana je, aby se nejprve zpravila opěrná zeď a 
následně se pokračovalo dále. Myslí si, že údržba stromů a péče o ně (např. zalévání) povede k dopravním 
komplikacím. 
Ing. Holiš – opakuje, že se jedná o debatu, ne o konečné rozhodnutí. 
p. Bil – dodává, že stromy nemohou vydržet zátěž této stěny. Samotná zeď nezvládne zátěž, proto je zde chodník, 
který slouží jako opěra. Reaguje, že výhled do parku je nádherný a souhlasí s tím i turisté. Nesouhlasí s realizací 
tohoto projektu. Proč se chceme zbavit chodníku, který je využíván? 
p. Dernický – poukazuje na to, že se lidé za současných podmínek rádi vrací do Rožnova, kde obdivují výhled na 
park a řeku. 
p. Kitzberger – reaguje tak, že pokud se vysadí stromy, tak lidé budou projíždět tunelem 
p. Koryčanský – souhlasí s panem D., že nábřeží je nenahraditelné místo a poukazuje, že by bylo lepší zastínit 
areál firem stromořadím. 
Mgr. Kosová – je si vědoma toho, že proběhla ztráta informací a město se bude snažit tuto ztrátu dohánět. 
Poukazuje na průzkum názoru občanů, kde je 3. prioritou zlepšení životního prostředí. V tomto projektu vidí smysl, 
že bychom touto cestou mohli přispět. Probírala tento projekt například s urbanisty, zahradními architekty, kteří tuto 
lokalitu znají. Např. manželé Königové, zahradníci, vidí plus v realizace „ozelenění“ Nábřeží a paní místostarostka 
chce v komunikaci s nimi pokračovat. Následně vysvětluje, že momentálně není moc míst, které by se daly ve 
městě ozelenit. Veškeré podněty budou zpracovány a je otevřená veřejnému jednání na toto téma. 
Ing. Kučera – je rád za názory veřejnosti. Jeho osobní názor je ten, že pokud navštíví řeku, tak z 99 % ze strany 
parku. Městský park vidí jako jedinečný a podotýká, že žádné město takový park nemá. Tento projekt vidí tak, že 
stromy přispějí k tomu, aby řeka byla vtáhnutá do parku a výstavba stromů zamezí ruchu ze silnice, což navyšuje 
komfort tohoto místa. V tomto bodě reaguje také na cestovní ruch, kdy poukazuje na potřeby turistů – zvelebovat, 
investovat, opravovat. Shoduje se také s tím, že stromy dělají komfort v letních měsících, dále uvádí i výhodu, kdy 
zadržují vodu v krajině. 
doc. Kopecký – vidí to podobně jako pan místostarosta, jako rozšíření parku. Dodává, že další věcí je úhel 
pohledu, kdy jeden pohled je očima obyvatel nábřeží a další pohled je perspektiva parku, kterého navštěvují 
obyvatelé Rožnova, ale i turisté. Následně informuje, že tato věc byla komunikována s odborníky, kteří to nevidí 
jako problém. 
p. Sitko – souhlasí s tím, že je důležitý názor odborníků, ale také je důležitá reference. Žádá o dohledání reference 
výsadby, která prosperuje v podmínkách, které jsou plánovány a následně by chtěl doložit studii, která potvrzuje, 
že je chodník nevyužit 
Mgr. Kosová – informuje, že paní Pešková má zkušenosti s takovou realizací, ale chce oslovit i krajináře, aby 
občané měli i jejich názor. Podotýká, že se jedná o diskuzi k projektu, který je na začátku. Na počty chodců, kteří 
využívají chodník reaguje, že dnešní situace nedovolila provést analýzu.  
p. Bil – nemyslí si, že je důležitá četnost lidí, kteří využívají chodník, ale fakt, že na určitých místech chodník musí 
být. 
Mgr. Kosová – navrhuje, že k tomuto bodu proběhne veřejné diskuze. 
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usnesením č. ../16/ZM/20/04/2021  - Neusnesli se  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a bere na vědomí informaci odboru správy majetku 
Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm o Petici proti záměru na "ozelenění" Nábřeží Dukelských hrdinů dle 
důvodové zprávy a předložených příloh. Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí s vyjádřením 
vedení města Rožnov pod Radhoštěm uvedeným v příloze č. 7.  
Hlasování: Pro: 10, Proti: 1 (A. Vychodil), Zdrželo se: 7 (M. Blinková, M. Drápal, P. Jelínek, M. Kokinopulos, J. 
Koryčanský, J. Malcová, Z. Němeček), Nehlasovalo: 1 (R. Mácha), U tohoto bodu nebyl splněn požadavek 
schválení nadpoloviční většinou  
  
F) Odbor kanceláře starosty 
26 - prodloužení jednání – předkládá: Ing. Radim Holiš   
usnesením č. 26/16/ZM/20/04/2021 - Schvaluje  
Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení dnešního jednání ZM do 22:00.  
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdrželo se: 4 (L. Adámek, M. Blinková, M. Kokinopulos, K. Kosová), Nehlasovalo: 6 
(M. Drápal, D. Drápala, P. Jelínek, R. Mácha, L. Střálková, A. Vychodil)  
  
27 - Vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby 
nočního klidu – předkládají: Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Martin Beníček   
Důvodová zpráva:  
Předmětem tohoto podání je vydání právního předpisu města Rožnov pod Radhoštěm, konkrétně Obecně závazné 
vyhlášky, kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu (dále jen „OZV“). Při přípravě 
OZV byl zvolen stejný postup jako v minulých letech, tj. uveřejnění výzvy na webových stránkách města a její 
rozeslání širokému počtu pořadatelů kulturních a společenských akcí. Cílem uveřejnění výzvy bylo informovat 
veřejnost, že město zamýšlí i pro rok 2021 v některých dnech zkrátit dobu nočního klidu a vyzvat pořadatele, aby 
sdělili své návrhy. Do 15. února 2021 bylo podáno celkem 30 návrhů od 10 pořadatelů na zkrácení doby nočního 
klidu v roce 2021 (viz příloha č. 5). Na základě závěrů přijatých na radě města dne 26. 2. 2021 byly do návrhu 
zapracovány všechny návrhy na zkrácení doby nočního klidu, které město obdrželo na základě veřejné výzvy s 
tím, že doba nočního klidu byla zkrácena maximálně o 2 hodiny, tedy počátek doby nočního klidu byl posunut z 22 
hodiny na 24 hodinu (schváleno usnesením č. 1596/83/RM/26/02/2021). Výjimkou je zkrácení doby nočního klidu 
u několika akcí, které se konají ve všedních dnech a u kterých byla doba nočního klidu v souladu s minulými lety 
zkrácena pouze o 1 hodinu (z 22 hodiny na 23 hodinu), neboť se jedná o noc mezi pracovními dny. Druhou výjimkou 
je zkrácení doby nočního klidu v noci ze dne 31. 12. 2021 na 1. 1. 2022 z důvodu oslav konce kalendářního roku. 
Zde je doba nočního klidu stanovena dle obvyklého postupu od 1:30 hodin do 6:00 hodin. Návrh byl zaslán k 
posouzení zákonnosti na Ministerstvo vnitra ČR spolu s přílohou, která obsahovala zdůvodnění, proč chce město 
Rožnov pod Radhoštěm vydat OZV zkracující v některých dnech dobu nočního klidu. Návrh OZV nebyl MV ČR 
shledán v rozporu se zákonem. Vyjádření MV je uvedeno v příloze č. 4. Návrh OZV schválený Ministerstvem vnitra 
a doporučený radou města na svém jednání 9.4. 2021 je uveden v příloze č. 1 důvodové zprávy. 
Návrhy na zkrácení doby nočního klidu zaslané na základě veřejné výzvy jsou uvedeny v příloze č. 2.Zdůvodnění, 
proč chce město vydat OZV, je uvedeno v příloze č. 3. 
Právní posouzení návrhu obecně závazné vyhlášky – detailní právní rozbor OZV vypracovaný MV ČR – je uveden 
v příloze č. 4. 
Přehled společenských akcí, v důsledku, kterých dochází ke zkrácení doby nočního klidu na území města Rožnov 
pod Radhoštěm, je uveden v příloze č. 5. Dne 9. 4. 2021 projednala rada města návrh OZV odsouhlasený MVČR 
a doporučila (usnesení č. 1676/86/RM/09/04/2021) zastupitelstvu města vydat OZV ve znění, které je přílohou č. 1 
této důvodové zprávy. 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Priloha_1_OZV_2021_Priloha_1_zneni_vyhlasky_schvaleno_MV_a_doporuceno_RM.docx 
Příloha č. 2: Priloha_2_OZV_2021_Priloha_2_Navrhy_od_poradatelu_na_zkraceni_doby_nocniho_klidu.docx 
Příloha č. 3: Priloha_3_OZV_2021_Priloha_3_nocni_klid_zduvodneni_akci_2021.docx 
Příloha č. 4: 
Priloha_4_OZV_2021_Priloha_4_Roznov_pR_Pravni_posouzeni_navrhu_obecne_zavazne_vyhlasky_OZV_1_20
21.doc 
Příloha č. 5: Priloha_5_OZV_2021_Priloha_5_Akce_ve_meste_pres_22._hodinu_final_format.xlsx 
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usnesením č. 27/16/ZM/20/04/2021 - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku 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. 3/2021 je součástí tohoto usnesení.  
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Blinková), Nehlasovalo: 2 (R. Mácha, A. Vychodil)  
  
28 - Informace o vyřizování stížností a petic za rok 2020 - předkládají: Mgr. Kristýna Kosová, Ing. 
Martin Beníček   
Důvodová zpráva:  
Dle článku III, bod 4. Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností a petic schválených Radou města Rožnov pod 
Radhoštěm dne 13. 10. 2008 usnesením č. 882/42 vypracovává odbor kanceláře starosty alespoň jedenkrát ročně 
zprávu o došlých, vyřízených a nevyřízených stížnostech s rozborem jejich obsahu a přijatých opatření. Obdobně 
se uvedené ustanovení Pravidel vztahuje i na petice. Radě města byla Zpráva o vyřizování stížností a petic včetně 
srovnávacího přehledu předložena na jednání dne 12. 3. 2021, kdy rada města usnesením č. 
1622/84/RM/12/03/2021 tuto Zprávu vzala na vědomí a uložila odboru kanceláře starosty obsah bodu předložit na 
jednání zastupitelstva města. S ohledem na tuto skutečnost je zastupitelstvu města předkládána informace o 
vyřizování stížností a petic za rok 2020, která tvoří přílohu č. 1 tohoto bodu. 
V příloze č. 2 je uvedeno stručné srovnání s předchozími obdobími. 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Informace_o_vyrizovani_stiznosti_a_petic_za_rok_2020.docx 
Příloha č. 2: srovnavaci_prehled.docx 
  
usnesením č. 28/16/ZM/20/04/2021 - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí Informaci o vyřizování stížností a petic za rok 2020 
dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto bodu.  
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Blinková), Nehlasovalo: 2 (R. Mácha, A. Vychodil)  
  
29 - Pojmenování stávajících nepojmenovaných úseků ulic – předkládají: Mgr. Kristýna Kosová, 
Ing. Martin Beníček   
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.  
Jedná se o ulice Na Pařeničkách, Horní Dráhy, Nezdařilova. 
Z odboru správy majetku pak byl podán ze stejného důvodu podnět na úpravu definiční čáry ulice Tvarůžkova. 
Problematika byla předložena Komisi Paměti města, která 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. 
V dané věci přijala následující usnesení:  
"Komise paměti města nepovažuje za nutné se vyjadřovat k případnému pojmenování pokračující výstavby (vzniku 
nových adresných míst) stávajících ulic, pokud se jedná o logické pokračování, případně větvení stávající ulice. V 
gesci Komise paměti města však zůstávají nově vznikající uliční části. Pro 6, zdržel se 0, proti 0. Usnesení bylo 
přijato. "Radě města byla výše uvedená problematika předložena na jednání dne 26.3.2021.  
K usnesení č. 1 - ulice Na Pařeničkách.  
Návrh na prodloužení definiční čáry ulice Na Pařeničkách je obsažen v příloze č. 1 tohoto bodu. K předmětnému 
úseku přiléhají 2 adresní místa, která již mají přidělenou adresu Na Pařeničkách. Rada města usnesení č. 
1650/85/RM/26/03/2021 souhlasí s pojmenováním tohoto úseku názvem ulice Na Pařeničkách a doporučuje 
zastupitelstvu města pojmenovat předmětný úsek tímto názvem. 
K usnesení č. 2 - ulice Nezdařilova 
Návrh na prodloužení definiční čáry ulice Nezdařilova, je uveden v příloze č. 2 tohoto bodu. K předmětnému úseku 
přiléhá 1 adresní místo, které již má přidělenou adresu Nezdařilova. Rada města usnesením č. 
1651/85/RM/26/03/2021 souhlasí s pojmenováním tohoto úseku názvem ulice Nezdařilova a doporučuje 
zastupitelstvu města pojmenovat předmětný úsek tímto názvem. 
K usnesení č. 3 - ulice Horní Dráhy 
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Návrh na prodloužení definiční čáry ulice Horní Dráhy je uveden v příloze č. 3 tohoto bodu. K navrhovanému úseku 
přiléhá 14 adresních míst, která již mají přidělenu adresu Horní Dráhy. Rada města usnesením č. 
1652/85/RM/26/03/2021 souhlasí s pojmenováním tohoto úseku názvem ulice Horní Dráhy a doporučuje 
zastupitelstvu města pojmenovat předmětný úsek tímto názvem. 
K usnesení č. 4 - ulice Tvarůžkova 
Návrh na prodloužení definiční čáry ulice Tvarůžkova je obsažen v příloze č. 4 tohoto bodu. K danému úseku 
přiléhá 5 adresních míst, která již mají přidělenu adresu Tvarůžkova. Rada města usnesením č. 
1653/85/RM/26/03/2021 souhlasí s pojmenováním tohoto úseku názvem ulice Tvarůžkova a doporučuje 
zastupitelstvu města pojmenovat předmětný úsek tímto názvem.  
Přílohy: 
Příloha č. 1: prodlouzeni_definicni_cary_ulice_Na_Parenickach.pdf 
Příloha č. 2: Prodlouzeni_definicni_cary_ulice_Nezdarilova.pdf 
Příloha č. 3: Prodlouzeni_definicni_cary_ulice_Horni_Drahy.pdf 
Příloha č. 4: Prodlouzeni_definicni_cary_ulice_Tvaruzkova.pdf 
Diskuze:  
Doplnění do zápisu ruční hlasování: 
ulice Nezdařilova  
MVDr. Malcová – pro 
Ing. Pavlica – pro 
  
usnesením č. 29/16/ZM/20/04/2021 - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 
1. schvaluje pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, lokalita 
Dolní Paseky navazující na ulici Na Pařeničkách dle zákresu uvedeném v příloze č. 1 tohoto bodu názvem ulice 
Na Pařeničkách,  
2. ukládá městskému úřadu provést zápis nově pojmenovaného úseku ulice do základního registru územní 
identifikace, adres a nemovitostí.  
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 3 (D. Drápala, R. Mácha, A. Vychodil)  
  
usnesením č. 30/16/ZM/20/04/2021 - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 
1. schvaluje pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Tylovice, navazující na ulici 
Nezdařilova dle zákresu uvedeném v příloze č. 2 tohoto bodu názvem ulice Nezdařilova,  
2. ukládá městskému úřadu provést zápis nově pojmenovaného úseku ulice do základního registru územní 
identifikace, adres a nemovitostí.  
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 3 (R. Mácha, J. Malcová, A. Vychodil)  
  
usnesením č. 31/16/ZM/20/04/2021 - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 
1. schvaluje pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Tylovice, navazující na ulici Horní 
Dráhy dle zákresu uvedeném v příloze č. 3 tohoto bodu názvem ulice Horní Dráhy,  
2. ukládá městskému úřadu provést zápis nově pojmenovaného úseku ulice do základního registru územní 
identifikace, adres a nemovitostí.  
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (R. Mácha, A. Vychodil)  
  
usnesením č. 32/16/ZM/20/04/2021 - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 
 1. schvaluje pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Tylovice, navazující na ulici 
Tvarůžkova dle zákresu uvedeném v příloze č. 4 tohoto bodu názvem ulice Tvarůžkova,  
 2. ukládá městskému úřadu provést zápis nově pojmenovaného úseku ulice do základního registru územní 
identifikace, adres a nemovitostí.  
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (R. Mácha, A. Vychodil)  
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30 - Schválení postupu při převodu městských sportovišť – předkládají: Ing. Jan Kučera MSc., Ing. 
Martin Beníček   
Důvodová zpráva:  
Předmětem tohoto podání je schválení postupu při převodu sportovních zařízení z městských společností na 
příspěvkovou organizaci města, která bude nově zřízena za účelem provozování městských sportovišť (dále jen 
sportovní příspěvková organizace, resp. SPO). Postup převodu je připravován ve spolupráci s advokátem Mgr. 
Mumulosem a daňovým poradcem Ing. Hurtou ze společnosti KODAP VM, s.r.o. Na základě dosavadních jednání 
a zjištění a v souladu s usnesením rady města č. 1623/84/RM/12/03/2021 předkládáme zastupitelstvu města ke 
schválení níže uvedený postup při převodu sportovních zařízení z obchodních společností KRYTÝ BAZÉN 
ROŽNOV, spol. s r.o. (krytý bazén a venkovní koupaliště) a KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. (zimní 
stadion, workoutové hřiště, skatepark) na novou sportovní příspěvkovou organizaci. Navrhovaný postup: KRYTÝ 
BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. (KBR)Z daňové analýzy společnosti VM KODAP, s.r.o. vyplývá, že nejoptimálnější 
variantou pro převod sportovních zařízení a zajištění kontinuity jejich provozování je převod na základě smlouvy o 
prodeji závodu, a to z KBR přímo na nově zřízenou SPO. Důvodem této varianty je jednoznačné snížení 
administrativních a daňových nákladů, které při této transformaci vzniknout. Jedná se o: nižší náklady na 
administrativní dokumenty – 1 znalecký posudek (nikoli na každou skupinu věcí samostatný), jedna kupní smlouva 
– nikoli kupní smlouva na nemovitosti, kupní smlouva na movité věci, smlouvy o postoupení pohledávek atd. a s 
tím související poplatky. Majetek bude přílohou smlouvy. Úspora odstupného zaměstnancům, kteří by při některých 
jiných variantách měli nárok na odstupné. Minimalizace daně z příjmů a DPH, které by musela společnost v případě 
jiných variant platit z kupní ceny a případně vracet odpočty DPH (viz daňová analýza).Daňová analýza k převodu 
sportovních zařízení z KBR na SPO je uvedena v příloze č. 1 podání. Mezi KBR a SPO tak bude uzavřena smlouva 
o prodeji závodu, na základě, které v jeden okamžik (k 1. 1. 2022) přejdou na nově vzniklou SPO veškeré: nemovité 
věci movité věci smluvní vztahy a s nimi související závazky a pohledávky a zaměstnanci. Protože předmětem 
činnosti společnosti KBR je toliko provozování sportovních zařízení (krytého bazénu a venkovního koupaliště), 
dojde k „vyprázdnění“ této společnosti a společnost na základě rozhodnutí města jako jediné vlastníka následně 
vstoupí do likvidace. KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. (KDR)Daňová analýza k převodu sportovních 
zařízení KDR (zimní stadion, workoutové hřiště, skatepark) se v tuto chvíli ještě zpracovává. Z předběžných 
informací daňového poradce však vyplývá, že závěry budou obdobné. Z tohoto důvodu je v navrhovaném postupu 
počítáno již i s převodem sportovních zařízení i z KDR na SPO stejnou formou, tedy smlouvou o prodeji závodu. 
Protože však předmět činností KDR je širší a nezahrnuje toliko provozování sportovních zařízení, bude mezi KDR 
a SPO uzavřena smlouva o prodeji části obchodního závodu, na základě, které v jeden okamžik (1. 1. 2022) přejdou 
na nově vzniklou SPO nemovité věcí movité věci smluvní vztahy a s nimi související závazky a pohledávky a 
zaměstnanci, které souvisejí se střediskem zimní stadion, skatepark a workoutové hřiště. Společnost KDR bude 
poté ve své další činnosti pokračovat i nadále. Jak vyplývá z výše uvedeného, získá veškerý majetek (movitý i 
nemovitý) na základě uzavřených smluv o prodeji závodu (části závodu) do svého vlastnictví přímo SPO, nikoliv 
město. Nepůjde tedy o model tzv. svěřeného majetku, kdy majetek je ve vlastnictví města a příspěvková organizace 
k němu má pouze právo hospodaření, který je pro příspěvkovou organizaci charakteristický (viz vyjádření Mgr. 
Mumulose ze dne 26. 2. 2021 uvedené v příloze č. 2 podání). Finančně bude nutné z rozpočtu města poskytnout 
SPO příspěvek za účelem úhrady kupní ceny na základě uzavřených smluv o prodeji závodu (části závodu). V 
případě KBR se poskytnuté finance zcela, popř. alespoň částečně, vrátí do rozpočtu města vyplacením podílu na 
likvidačním zůstatku v rámci procesu likvidace společnosti. Podrobný orientační harmonogram postupu převodu 
sportovních zařízení je uveden v příloze č. 3 podání. Stěžejní časové milníky lze shrnout takto: 20. 04. 2021 ZM – 
schválení postupu převodu sportovních zařízení ZM22. 06. 2021 ZM – schválení zřízení nové SPO a její zřizovací 
listiny ke dni 1. 10. 202101. 10. 2021 Vznik nové sportovní příspěvkové organizace a jmenování jejího ředitele (na 
základě výběrového řízení, které bude probíhat v měsících květen až červenec)15. 10. 2021 Rozhodnutí RM o 
uzavření smluv o převodu závodu (části závodu), a to s účinností k 1. 1. 2022říjen 2021 Podepsání a uveřejnění 
smluv v registru smluv07. 12. 2021 ZM – rozhodnutí ZM (po předchozím projednání v RM) o zrušení společnosti 
KBR s likvidací k datu 31. 1. 202201. 01. 2022 Provoz sportovních zařízení přechází na SPO leden 2022 Sepsání 
notářského zápisu o zrušení KBR s likvidací01. 02. 2022 Vstup KBR do likvidace. Shrnutí dosavadního postupu:   
13/9/2019 - Přijetí usnesení RM č. 641/30, kterým RM uložila úkol MěÚ připravit analýzu a legislativní postup k 
založení nové městské společnosti (organizace) za účelem provozování městských sportovních zařízení. 
Přehled městských sportovních zařízení sportovní zařízení vlastník nemovitostí a provozovatel krytý bazén KRYTÝ 
BAZÉN ROŽNOV spol. s r.o. venkovní koupaliště KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV spol. s. r. o. zimní stadion KOMERČNÍ 
DOMY ROŽNOV spol. s r. o. skatepark KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r. o. workoutové hřiště Bučiska 
KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r. o. workoutové hřiště Kulturní město workoutové hřiště Letenská město 
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atletické hřiště Dany Zátopkové město víceúčelové sportoviště Videčská město víceúčelové sportoviště Kramolišov 
město 
13/12/2019 - předložení obecné analýzy shrnující možnosti právního postupu, přijetí usnesení RM č. 835/38, 
kterým RM vzala na vědomí informaci o postupu při zakládání nové organizace za účelem provozování městských 
sportovních zařízení dle důvodové zprávy a uložila městskému úřadu zajistit externí společnost pro zpracování 
analýzy za účelem vyhodnocení optimální varianty. 
Leden 2020 - osloven Mgr. Mumulos s žádostí o právní pomoc při převodu sportovních zařízení. 
Červen 2020 - oslovena společnost KODAP VM, s.r.o., zastoupena daňovým poradcem, Danielem Hurtou, s 
žádostí o zpracování daňové analýzy. 
Leden 2021 - Předání daňové analýzy společností KODAP VM, s.r.o. městu. Analýza byla zpracována pouze ve 
vztahu ke společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. (KBR).  
Přeposlání daňové analýzy Mgr. Mumulosovi  
5. 2. 2021 - předložení výsledků daňové analýzy RM – nejoptimálnější variantou z daňového pohledu je uzavření 
smlouvy o prodeji obchodního závodu mezi KBR a nově zřízenou sportovní příspěvkovou organizací (SPO) 
11. 2. 2021 - jednání rady města s Mgr. Mumulosem o dalším postupu. Dohodnuto, že Mgr. Mumulos 
- zašle požadavky na podklady a informace, které potřebuje ke zpracování smlouvy o prodeji závodu 
- vyjádří se k právní otázce, zda majetek, který bude součástí závodu, nabude do svého vlastnictví město jako 
zřizovatel nebo přímo SPO.  
Rada města vyjádřila požadavek realizovat převod sportovních zařízení k datu 1. 7. 2021 
17/2/2021 - zaslání požadavků ze strany Mgr. Mumulose městu 
22/2/2021 - zaslání odpovědí na část dotazů ze strany OKS a FO Mgr. Mumulosovi, zbývající požadavky předány 
k vyřízení jednateli KBR, panu Zlámalovi, s termínem do 31. 3. 2021 
26/2/2021 - zaslání odpovědi Mgr. Mumulose na dotaz, zda majetek, který bude součástí závodu, nabude do svého 
vlastnictví město jako zřizovatel nebo přímo SPO. (majetek nabude do svého vlastnictví přímo SPO) 
12/3/2021 - uložení úkolu usnesením RM č. 1623/84/RM/12/03/2021 městskému úřadu postupovat při přípravě 
převodu sportovišť dle varianty č. 3 (převod sportovních zařízení jak z KBR, tak ze společnosti KOMERČNÍ DOMY 
ROŽNOV, spol. s r.o. k 1. 1. 2022). 
26/3/2021 - RM přijala usnesení č. 1632/85/RM/26/03/2021, kterým doporučuje ZM schválit ve zřizovací listině 
název nové sportovní příspěvkové organizace „Sport Rožnov, příspěvková organizace“.  
30/3/2021 - pracovní schůzka jednatelů a předsedů dozorčích rad společností KBR a KDR s místostarostou města 
Ing. J. Kučerou, radními Mgr. M. Drápalem, Ing. L. Střálkovou, Mgr. T. Mumulosem a zástupci MěÚ (Ing. M. 
Hrnčárek, Mgr. Ing. V. Janíková) 
20/4/2021 - předložení podání do ZM – schválení postupu převodu sportovních zařízení. 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Danova_analyza_prevodu_sportovniho_zarizeni_bazen_a_koupaliste_31012021_draft.docx 
Příloha č. 2: e_mail_Mgr._Mumulos.pdf 
Příloha č. 3: ZM_harmonogram.xlsx 
Mgr. Ing. Janíková – dodává, že v červnu budou předloženy podrobnější informace Od 1.10. vznik příspěvkové 
organizace, kdy bude hotovo výběrové řízení na ředitele, od roku 2022 by přešel na novou příspěvkovou organizaci.  
 
Diskuze: 
Bc. Blinková – vznáší dotaz na zřízení těchto informací, v čem bude tato změna ekonomicky lepší? Vidí v tom 
problém, že pokud společnosti přejdou pod příspěvkovou organizaci, bude rozhodováno radou, ne zastupitelstvem. 
Jakým způsobem se, pokud část majetku komerčních domů prodá nebo vloží do nové příspěvková, tak organizace 
komerčním domům zaplatí, peníze zůstanou komerčním domům? Doplňuje, že je udělána analýza jen krytého 
bazénu, ne komerčních domů. 
Ing. Holiš – dodává, že v prvé řadě je důležité vyřešit krytý bazén, následně můžeme pokračovat s komerčními 
domy. U komerčních domů lze snížit kapitál, lze prodat závod a následně převést a je otázkou, zda se bude 
převádět přímo na město nebo na společnost. Tyto věci se budou jistě probírat. 
Ing. Hrnčárek – doplňuje, že předpokládaný tok financí u krytého bazénu, dostane příspěvková organizace od 
města příspěvek, za tyto prostředky koupí krytý bazén, tzn. 100% aktiv a pasiv, následně dojde k vypořádání účetní 
hodnoty, v rámci likvidace prázdného s.r.o. finanční zůstatek se vrátí na vypořádání na město a budou s tím spojeny 
náklady. U komerčních domů by to mělo být obdobně, ale bude se kupovat dílčí část závodu, přesněji středisko 
zimní stadion (aktiva, pasiva a zaměstnanci) – nákupní cena bude nižší, ale proces bude stejný, následné vrácení 
prostředků do rozpočtu můžeme využít krok B – s.r.o. zůstane zachováno, což znamená, že se může snížit základní 
kapitál a peníze se můžou vrátit do rozpočtu. 
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Ing. Holiš – navrhuje, aby byli zastupitelé přizváni na dovysvětlení 
Bc. Blinková – děkuje a byla by ráda, kdyby tento bod byl detailněji vysvětlen. Žádá zodpovědět, co to bude pro 
město znamenat a kdy může čekat přesnější informace? 
Ing. Holiš – dodává, že krytý bazén nebude nikdy generovat zisk, což je hlavním důvodem převodu 
Bc. Blinková – je si vědoma, kolik město poskytuje peněz. Zajímá ji, jestli nebude příspěvková organizace dražší? 
Ing. Kučera – reaguje, že jsou dotazy ze strany zastupitelů, jak se bude zefektivňovat chod a nabádá, aby se 
vytvořila organizace, pod kterou by se sportoviště sjednotily. Tímto bodem je předložen veškerý materiál, jak by to 
mělo fungovat z daňového, právního hlediska, dále vysvětluje, jak celý proces má proběhnout, také bylo doplňěno, 
jak se peníze vrátí. Jsou zde 3 momenty, proč to děláme. 
1. jednotná sportoviště,  
2. veřejná podpora/dotace – zde můžeme čerpat, u s. r. o. jsou dotace omezeny, z pohledu dotací je příspěvková 
organizace výhodnější,  
3. právně administrativní – podpora s.r.o. je komplikovaná, financování příspěvkových organizací je jednodušší, 
kdy je nastaven rozpočet, který si město schválí.  
Závěr je takový, že náklady by neměly být navýšené přechodem pod příspěvkovou organizaci. Celková transakce 
přechodu zabere nějaké peníze, které jsou jednorázového typu. 
Ing. Holiš – dodává, že zastupitelé budou průběžně informováni 
p. Koryčanský – zajímá se v jaké výši bude daň z převodu, alespoň odhadem? 
Ing. Hrnčárek – odpovídá, že se momentálně počítá. 
Ing. Holiš – dodává, že se budou snažit, aby náklady na město byly opravdu nejnižší. Společnosti nejsou schopny 
zisku, proto je nejlepší varianta příspěvkové organizace. 
 
usnesením č. 33/16/ZM/20/04/2021 - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informaci k převodu městských sportovních zařízení dle 
důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje postup převodu městských sportovních zařízení ze společností 
KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., IČO 49606361 a KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., IČO 48390453 
na nově zřizovanou sportovní příspěvkovou organizaci města uvedený v důvodové zprávě.  
Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdrželo se: 5 (L. Adámek, M. Blinková, D. Drápala, J. Koryčanský, Z. Němeček), 
Nehlasovalo: 2 (R. Mácha, A. Vychodil)  
  
31 - Informace k návrhu nového jednacího řádu zastupitelstva města – předkládají: Mgr. Kristýna 
Kosová, Ing. Martin Beníček   
Důvodová zpráva:  
V příloze tohoto podání najdete pracovní návrh nového Jednacího řádu Zastupitelstva města Rožnov pod 
Radhoštěm. Současný jednací řád je účinný 1.1.2012 a od této doby nebyl aktualizován. Návrh nového jednacího 
řádu reaguje zejména – na organizační změny MěÚ, které od roku 2012 proběhly, na pořízení nového SW, který 
se používá pro přípravu a konání zastupitelstva a prostřednictvím kterého se předávají zastupitelům informace o 
plnění úkolů a vyřizování podnětů, na současnou epidemickou situaci v ČR, která si vyžádala konání zastupitelstva 
distančním způsobem. Distanční způsob jednání zastupitelstva je v návrhu prozatím zmíněn jen obecně (kapitola 
4, odst. 4 návrhu). Podrobněji bude popsán v kapitole 8, a to na základě informací pracovníků IT útvaru tajemníka 
o technických možnostech realizace distanční formy účasti zastupitelů (problematika účasti zastupitelů jak 
prezenčním, tak distančním způsobem zároveň) a vývoje novely zákona o obcích, sněmovní tisk č. 1113/0 (ke 12. 
4. v prvním čtení, navržen na pořad schůze PS od 13. 4. 2021, viz příloha č. 3). 
Prosím Vás o seznámení se s návrhem jednacího řádu a zaslání Vašich připomínek či dotazů nejpozději do 20. 5. 
2021 e-mailem na adresu: veronika.janikova@roznov.cz. Jednací řád chceme předložit ke schválení na ZM dne 
22. 6. 2021 s účinností od 1. 7. 2021. 
Přílohy: 
Příloha č. 1: JR_ZM_PRACOVNI_pro_ZM.docx 
Příloha č. 2: VZOR_ZM.doc 
Příloha č. 3: novela_zakona_o_obcich_t111300_3_.pdf 
  
32 - Informace o změně názvu městské kulturní příspěvkové organizace – předkládá: Ing. Martin 
Beníček   
Důvodová zpráva:  
T-klub, kulturní agentura, příspěvková organizace města (dále T-klub), IČO 44740743, 1. máje 1000, Rožnov pod 
Radhoštěm v souladu se zřizovatelem řešila v roce 2020 možnou změnu názvu organizace. Důvody pro hledání 
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nového názvu byly: začal být nově provozován hudební prostor Vrátnice, do čela příspěvkové organizace nastoupil 
nový ředitel, změnilo se sídlo organizace, dochází k proměně dramaturgie ve smyslu aktuálních trendů a diskursu 
na poli kultury, příspěvková organizace je součástí procesu hledání nové městské vizuální kultury. Z několika 
variantních návrhů, které byly RM představeny, vedení T-klubu pracovalo s jimi preferovaným názvem "Téčko" a 
to ve smyslu nalezení dohody s vlastníkem slovní ochranné známky o názvu "Téčko" (č. sp. 528396, č. zápisu 
354446 registrované u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky), viz. příloha č. 1 DZ.  
Tato dohoda mezi poskytovatelem a budoucím nabyvatelem (T-klub) o užití názvu "Téčko" je aktuálně dojednávána 
do podoby návrhu licenční smlouvy k ochranné známce, který byl projednán na jednání Rady města Rožnov pod 
Radhoštěm, dne 9. 4. 2021 (RM byl vrácen k zapracování připomínek).  
Jelikož změna názvu příspěvkové organizace města Rožnov pod Radhoštěm je podmíněna akceptací 
zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm – schválením úpravy zřizovací listiny příspěvkové organizace, 
předkládáme zastupitelstvu města tuto informaci o chystaném záměru dané příspěvkové organizace a zřizovatele. 
Budoucí název této kulturní organizace (v případě schválení úpravy zřizovací listiny) tedy bude: Téčko, kulturní 
agentura, příspěvková organizace, s účinností od 1. 1. 2022.  
Přílohy: 
Příloha č. 1: vypis_z_registru_OZ_Tecko.pdf 
Diskuze:  
doc. Drápala – poukazuje na špatnou informovanost, kdy kulturní komise o této změně vůbec netušila 
Mgr. Kosová – dodává, že tato změna se bude řešit na příští komisi kultury 
  
usnesením č. 34/16/ZM/20/04/2021  - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informace o záměru změny názvu T-klubu, kulturní 
agentury, příspěvkové organizace, IČO: 44740743, 1. máje 1000, Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. 
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 2 (M. Blinková, D. Drápala), Nehlasovalo: 3 (J. Koryčanský, R. Mácha, A. 
Vychodil)  
  
G) Odbor investic 
33 - Informace o investičních akcích ve městě – předkládají: RNDr. Jiří Melcher, Ing. Marek Moll   
Důvodová zpráva:  
Souhrnná informace o přípravě a realizaci investičních akcí formou prezentace bude předložena přímo na 
zastupitelstvu města. 
Diskuze: 
doc. Drápala – informuje se, zda tato metoda, která byla představena povede k úspoře, protože je názoru, že to 
bude nákladnější? 
Ing. Holiš – vysvětluje, že město dělá vše proto, aby cena byla dodržena. A uvádí příklad eliminace 
subdodavatelské přirážky, která byla vyčíslena okolo 50 mil. Dále informuje, že do realizace chtějí zahrnout větší 
množství dodavatelských firem, protože všechny nebyly schopny akceptovat požadavky, které byly námi zadány. 
doc. Drápala – poukazuje na to, že zpětně byla informace, že pokud nevyjde 2. výběrové řízení, tak bude zavedena 
právní komunikace nebo souzení s architektonickou kanceláří, ale dnes je předložen 3. návrh, jak bude město 
postupovat, dotazuje se tedy, zda krok s právním řízením již není aktuální? 
Ing. Holiš – informuje, že bude provedeno 3. kolo soutěže kvůli maximální eliminaci nákladů a vlezli se do 
schválené částky. 
Mgr. Drápal – reaguje na harmonogram, kde mají bourací práce vyhodnocení a začátek realizace ještě před 
začátkem výběrových řízení na hlavní stavbu a ostatní? 
Ing. Holiš – odpovídá, že jsou momentálně předloženy všechny nabídky, aby byla kontrola ceny 
Ing. Moll – doplňuje, že bourací práce budou soutěženy jako zakázka malého rozsahu, a proto je variabilní, kdy 
tyto práce započnou. Jedná se pouze o návrh. Dodává, že jakmile budeme mít předloženy cenové nabídky, tak se 
bude podepisovat smlouva o dílo se zhotovitelem, která bude demolice provádět. Smlouva bude postavena tak, 
abychom si sami určili, kdy budou tyto práce provedeny. 
Ing. Pavlica – podotýká, že mu v přehledu chybí informace ohledně vodovodu 
Ing. Holiš – odpovídá, že situace je taková, že doposud nebyl dopsaný dotační titul, bude vypsán v červnu – 
červenci a na to VAK čeká. Na základě toho je schopný spustit výběrové řízení na dodavatele stavby. Zde se 
dostáváme do 3měsíčního prodlení a je možné, že začátek realizace nebude v roce 2021. Veškeré podklady byly 
předány VAKu. Vodovod na Horních pasekách bude stavět VAK, to platí. 
Ing. Moll – dodává, že akce v této věci chybí, protože to není investiční akce města 
Ing. Pavlica – táže se na přípojky, které byly hrazeny z projektu? 
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Ing. Moll – odpovídá, že projektanti začínají tento týden  
Ing. Holiš – doplňuje, že než se začne stavět hlavní vodovod, tak přípojky budou hotovy. 
Bc. Blinková – žádá o zaslání harmonogramu soutěží, tak jak to bylo prezentováno. Domnívá se, že se sešly 
výsledky obou výběrových řízení v jednom termínu. PODNĚT! 
p. Martínek – chce poděkovat všem, kteří se podíleli na realizaci výstavby chodníku v Hážovicích. 
  
H) Různé 
34 - Prodloužení zasedání a předřazení bodu – předkládá: Ing. Radim Holiš   
usnesením č. 35/16/ZM/20/04/2021 - Schvaluje  
Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení dnešního jednání ZM do 22:30.  
Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdrželo se: 2 (M. Kokinopulos, J. Kučera), Nehlasovalo: 6 (D. Drápala, P. Jelínek, K. 
Kosová, R. Mácha, L. Střálková, A. Vychodil)  
  
usnesením č. 36/16/ZM/20/04/2021  - Schvaluje  
Zastupitelstvo města schvaluje projednání bodu 34 (Volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnov 
pod Radhoštěm) před bodem 33 (Informace, podněty), dle schváleného programu. 
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Kokinopulos), Nehlasovalo: 4 (P. Jelínek, R. Mácha, L. Střálková, 
A. Vychodil)  
  
35 - Informace, podněty – předkládá: Ing. Radim Holiš   
Důvodová zpráva:  
Bod je určen zejména k předání neformálních informací mezi vedením města a ostatními zastupiteli. 
Diskuze: 
p. Drozd – podává informace ohledně výstavby Kauflandu a postupu stavebního úřadu, s vydáním stavebního 
povolení, kdy bylo vzneseno spousta námitek. Závěrem je to, že je občan nespokojený s postupem jednání 
stavebního úřadu ve věci výstavby Kauflandu, kde bylo porušeno spoustu věcí. Rada města byla také o tomto 
postupu informována. Následně bylo zasláno odvolání na Krajský úřad Zlín/Odbor výstavby prostřednictvím 
Stavebního úřadu Rožnov, dle zákona. Stavební úřad toto odvolání zadržel, na krajský úřad nezaslal 
s odůvodněním, že je odpovědným orgánem a své pochybení odmítl. Poukazuje na to, že tento úkon řešil stejný 
úředník, který povolil dočasný sjezd do stavebního deníku. Táže se, zda je tento postup v pořádku? 
Ing. Holiš – děkuje za informace a ptá se, zda byli ze strany Kauflandu informování o výstavbě, eventuálně zda 
proběhla schůzka? 
p. Drozd – odpovídá, že byli informování vývěskou na úřední desce, dodává, že žádné oficiální jednání neproběhlo 
Ing. Holiš – doplňuje, že na radu města byli přizváni zástupci Kauflandu a bylo žádáno, aby jednání uskutečnili 
p. Drozd – odpovídá znovu, že žádné jednání neproběhlo a dodává, že chtěl obeznámit vedení města o tom, jak 
pracuje stavební úřad. 
Ing. Holiš – ukončuje zasedání zastupitelstva 
 
I) Podání zaslaná po termínu 
36 - Volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm – předkládají: 
Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Martin Beníček   
Důvodová zpráva:  
Vzhledem k tomu, že podle § 119 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů nemohou 
být členové finančního a kontrolního výboru místostarostové, zaniklo v důsledku zvolení pana RNDr. Jiřího 
Melchera místostarostou města k 1. 3. 2021 jeho členství v Kontrolním výboru Zastupitelstva města Rožnov pod 
Radhoštěm. Zákon o obcích nestanovuje, kolik členů má mít kontrolní výbor zastupitelstva, v § 118 odst. 2 však 
uvádí, že počet členů výboru je vždy lichý. V současné době má kontrolní výbor 8 členů, je tedy nezbytné, aby 
zastupitelstvo města jmenovalo do funkce člena kontrolního výboru ještě jednu osobu, aby byla naplněna zákonná 
podmínka lichého počtu členů kontrolního výboru. 
Na nového člena kontrolního výboru je nominován pan Marek Tretera, trvale pobytem Rožnov pod Radhoštěm. 
Nominaci předložila paní místostarostka Mgr. Kristýna Kosová za politické uskupení Zdravý Rožnov. 
Diskuze: 
Tento bod byl na základě odsouhlasení zastupitelů projednán před bodem 35. 
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usnesením č. 37/16/ZM/20/04/2021  - Schvaluje  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí s účinností od 20. 4. 2021 do funkce člena Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm pana Marka Treteru, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm.  
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Blinková), Nehlasovalo: 3 (P. Jelínek, R. Mácha, A. Vychodil)  
 
 
V Rožnově pod Radhoštěm, datum vyhotovení zápisu 26. 4. 2021. 
 
 
Předsedající:  

Ing. Radim Holiš  …………………………………….. 

 
Věcnou správnost zápisu ověřili: 

MVDr. Jana Malcová …………………………………….. 

MUDr. Zdeněk Němeček …………………………………….. 

 

  



  45/47 

Seznam všech příloh (č. bodu/č. přílohy): 

 2/1 - 16_ZM_Pozvanka_podepsana.pdf  
 3/1 - Report_vybranych_ukolu_13042021.pdf  
 5/1 - ROP3_2021_final_II.xls  
 6/1 - smlouva_MHD_Roznov_pod_Radhostem_2021_el_podpis.pdf  
 6/2 - Priloha_c._1_MHD_prispevek_vyporadani_RoznovpR.xls  
 6/3 - Vyuctovani_linky_DP_2020_priloha_II.pdf  
 7/1 - Smlouv_o_dobrovolnem_prispevku_CRB_II_Roznov_pod_Radhostem.pdf  
 7/2 - CRB_II_dodatek_c_1.pdf  
 7/3 - CRB_II_dodatek_c_2.pdf  
 7/4 - CRB_II_dodatek_c_3.pdf  
 7/5 - Priloha_celkove_nakady_projektu_CRB_II.pdf  
 7/6 - Priloha_podil_nakladu_CRB_II_dle_jednotlivych_obci_.pdf  
 7/7 - Dodatek_c_4_Smlouvy_o_DP_CRB_II_Roznov_2021_verze_2021_03_01_el_podpis.pdf  
 8/1 - Vyhlaska_o_mistnich_polatcich_osvobozeni_predzahradek.docx  
 8/2 - Vyhlaska_o_pobytovem_poplatku_2021_II.docx  
 9/1 - Darovaci_smlouva_prijeti_penezniho_daru_el_podpis.pdf  
 10/1 - 079b_ZoZ_vc._stanoviska.pdf  
 10/2 - FINAL_Dodatok_041_11b_05_079_Dodatek_c.1_Roznov_p.R_hovorme_o_jedle_ELEKTR._PODPIS.pdf  
 10/3 - priloha_k_dodatku_c.1_Harmonogram.pdf  
 10/4 - 041_11b_05_079_Smlouva_Mesto_Roznov_final.pdf  
 10/5 - Priloha_c.1_VSP_CZ_1.3_12.5.2020.pdf  
 11/1 - proces_SEA_Prohlaseni_k_SPRM.docx  
 11/2 - proces_SEA_souhlasne_Stanovisko_k_SPRM.pdf  
 12/1 - 01_Sirsi_vztahy_vyrez_uzemniho_planu.pdf  
 12/2 - 01.1_Sirsi_vztahy_dopravni_napojeni_lokality.pdf  
 12/3 - 02_Problemovy_vykres_analyza_uzemi.pdf  
 12/4 - 03_Hlavni_vykres_urbanisticke_reseni.pdf  
 12/5 - 04_Vykres_etapizace_rozvoje_uzemi.pdf  
 12/6 - 05_Vykres_verejne_infrastruktury_1_500.pdf  
 12/7 - 06_schema_vodniho_hospodarstvi.pdf  
 12/8 - 07_energeticke_site_v_uzemi_navrh_reseni.pdf  
 12/9 - 08_schema_prostoroveho_reseni.pdf  
 12/10 - Pripominky_k_US_Parenicky.pdf  
 12/11 - US_Roznov_pruvodni_zprava_uprava_03_2021.pdf  
 12/12 - vysledek_jednani_26_4_2017.doc  
 12/13 - Zaznam_z_prac._jednani_Parenicky_8_2017.pdf  
 12/14 - zaznam_c.2_z_jednani_25_9_2017.doc  
 12/15 - zaznam_c.1_z_jednani_25_9_2017.doc  
 13/1 - P1_Pravidla_posuzovani_a_podpory_revitalizaci_BD_rozpracovane.pdf  
 14/1 - Dopis_Volby_NSZM_2021.pdf  
 14/2 - nszm_stanovy_novela05_sidlo17.pdf  
 15/1 - Priloha_1_Geometricky_plan.pdf  
 15/2 - Priloha_2_Katastralka_mestsky_pozemek_popis.png  
 15/3 - Priloha_3_Ortofoto_mestsky_pozemek.png  
 15/4 - Priloha_4_Katastralka_pozemek_EH_popis.png  
 15/5 - Priloha_5_Ortofoto_pozemek_EH.png  
 15/6 - Priloha_6_Pasport_MK_231c_ul._Radhostska_vyznac._p.c.478_45_v_k.u._Dolni_Becva_s_popisem.jpg  
 15/7 - Priloha_7_Splatkovy_kalendar.pdf  
 15/8 - Priloha_8_Znalecky_posudek_c._5_3427_15_z_10.1.2015_Rybnicky.pdf  
 15/9 Priloha_9 
_Kupni_smlouva_vicestranna_c._36_2021_OSM_prodej_pc._1398_3_RpR_koupe_pc._478_50_D._Becva_se_z
astavou.pdf  
 16/1 - Priloha_c.1_Katastralka.png  
 16/2 - Priloha_c.2_Ortofoto.png  



  46/47 

 16/3 - Priloha_c.3_Vyrez_koordinacni_situace.png  
 16/4 - Priloha_c.4_SOB_kupni_EB_chodnik_Lan.pdf  
 17/1 - Priloha_c._1_Zadost_o_prodej_pozemku.pdf  
 17/2 - Priloha_c._2_GP_497_221_2020.pdf  
 17/3 - Priloha_c._3_Situacni_snimky_s_vyznacenim_pozemku_p.c._336_k.u._Hazovice_.pdf  
 17/4 - 
Priloha_c._4_Situacni_snimek_s_popisem_vecneho_bremene_pro_destovou_kanalizaci_v_majetku_mesta_a_vy
znacenim_plynovodni_pripojky.jpg  
 17/5 - Priloha_c._5_Vyznaceni_predmetu_prodeje.jpg  
 17/6 - Priloha_c._6_kupni_smlouva_c._26_2021OSM_VB.pdf  
 18/1 - Priloha_c._1_situacni_snimek_pozemek_p.c._211_1_puvodni_stav_.pdf  
 18/2 - priloha_c._2_geometricky_plan_c._493_70_2020.pdf  
 18/3 - Priloha_c._3_situacni_snimek_s_vyznacenim_predmetu_vykupu_p.c._196_5_k.u._Hazovice.PNG  
 18/4 - Priloha_c._4_Odborne_vyjadreni_k_cene.pdf  
 18/5 - Priloha_c._5_kupni_smlouva_c._55_2021_OSM_vykup_pozemku_Hazovice_pc._196_5.pdf  
 19/1 - P1_zadost_o_maj._narovnani_k_casti_pozemku_pc._1040_30_RpR_JANEK.pdf  
 19/2 - P2_Situacni_snimek_p.c._1040_30_puvodni_stav.pdf  
 19/3 - P3_GP_c._6783_7_2021_ze_dne_10.02.2021.pdf  
 19/4 - P4_situacni_snimek_predmet_vykupu_p.c._1040_150.pdf  
 19/5 - P5_ZP_c._738_04_21_ze_dne_01.02.2021.Pdf  
 19/6 - P6_Kupni_smlouva_koupe_pozemku_ul._Svazarmovska_RpR_JANEK_2021_final_el.podpis.pdf  
 20/1 - 
P1_srovnani_podminek_najemni_smlouvy_predlozenych_ZM_k_projednani_dne_12.12.2017_a_20.04.2021.pdf  
 21/1 - P1_C.12_SITUACE_KOMUNIKACE.pdf  
 21/2 - P2_KM_orto_ul._Nezdarilova_p.c._260_k.u._Tylovice_pasport_dopravy_vyznac.pdf  
 21/3 - P3_KM_orto_p.c._260_v_k.u._Tylovice_ul._Nezdarilova_z_PDF_vyznac._cesta_RD.jpg  
 21/4 - P4_KM_uzemni_plan_legenda_ul._Nezdarilova_k.u.Tylovice.pdf  
 21/5 - P5_KM_p.c._260_Tylovice_vyznacene_pozemky_mesta.jpg  
 21/6 - 
P6_Planovaci_smlouva_komunikace_na_p.c.260_ul._Nezdarilova_k.u._Tylovice_c.101_2021_OSM_do_ZM.pdf  
 22/1 - P1_Darovaci_smlouva_RpR_silnice_III_48611_most_c.sml._97_2021_OSM_final_do_ZM.pdf  
 22/2 - 
P2_KM_orto_ul._Palackeho_p.c._3616_1_2_a_silnice_III_48611_Zl.kraje_RSZK_zvyraznene_z_DP_KN_u_z_P
DF.jpg  
 22/3 - P3_KM_orto_Most_u_Eroplanu_z_PDF_vyznac_u.jpg  
 22/4 - 
P4_Budouci_DS_Roznov_komunikace_ul.Palackeho_pozemky_most_u_Eroplanu_c.29_2021_OSM_vyplnena.p
df  
 23/1 - 
P1_Budouci_darovaci_smlouva_Roznov_komunikace_III_48612_pozemek_Hradistko_c.98_2021_OSM_do_ZM.
pdf  
 23/2 - P2_snimek_z_KM_se_zakresem_silnice_III_48612.png  
 23/3 - P3_KM_orto_s_vyz._pasportu_komunikaci_silnice_III_48612_popis_v_lokalite_Hradistko_z_PDF.jpg  
 23/4 - P4_Dopis_RSZK_z_3.3.2021_navrh_prevodu_silnice_III_48612_Dolni_Paseky.pdf  
 23/5 - 
P5_KM_orto_se_zvyraz._pozemkem_p.c._3613_3_Zl.kraj_pod_silnici_III_48612_ul._Bezrucova_stav_k_12.4.20
20.pdf  
 24/1 - P01_KM_orto_les_mesta_RpR_p.c._878_1_ke_smene_k.u._RpR_vyznac.pdf  
 24/2 - P02_KM_zvyraznene_pozemky_Lesu_CR_p.c._879_1_a_mesta_p.c._878_1_vyznac.pdf  
 24/3 - P03_KM_orto_zvyraznena_p.c.1213_2_1076_2_11_a_1079_4_Lesy_CR.pdf  
 24/4 - P04_KM_zvyraznena_p.c.1213_2_1076_2_11_a_1079_4_Lesy_CR_zvyraznene_pozemky_mesta.pdf  
 24/5 - P05_KM_orto_zvyraznene_pozemky_Lesu_CR_p.c._2421_8_a_2576_3_vyznac.pdf  
 24/6 - P06_KM_zvyraznene_pozemky_Lesu_CR_p.c._2421_8_a_2576_3_a_mesta_vyznac.pdf  
 24/7 - P07_KM_orto_zvyraznene_pozemky_Lesu_CR_p.c._3642_9_a_3642_10_vyznac.pdf  
 24/8 - P08_KM_zvyraznene_pozemky_Lesu_CR_p.c._3642_9_a_3642_10_a_mesta_vyznac..pdf  
 24/9 - P09_1034_16_2021_AC_OC_POZEMKY_ROZNOV_LESY_CR_488_20_FINAL.pdf  



  47/47 

 24/10 - P10_1035_17_2021_AC_OC_LP_878_1_ROZNOV_OBEC_488_20_FINAL.pdf  
 25/1 - 10.02.2021_Vyjadreni_zastupitele_p._Korycanskeho.pdf  
 25/2 - 15.02.2021_Hromadny_dopis_obcanu_s_petici.pdf  
 25/3 - 05.03.2021_Petice_proti_zameru_ozelenit_NDH.pdf  
 25/4 - RSD_dotaz.jpg  
 25/5 - Odpoved_RSD.jpg  
 25/6 - Dopis_ze_dne_06_04_2021.pdf  
 25/7 - Vyjadreni_k_petici_obcanu_nabr_Dukelskych_hrdinu.pdf  
 27/1 - Priloha_1_OZV_2021_Priloha_1_zneni_vyhlasky_schvaleno_MV_a_doporuceno_RM.docx  
 27/2 - Priloha_2_OZV_2021_Priloha_2_Navrhy_od_poradatelu_na_zkraceni_doby_nocniho_klidu.docx  
 27/3 - Priloha_3_OZV_2021_Priloha_3_nocni_klid_zduvodneni_akci_2021.docx  
 27/4 - 
Priloha_4_OZV_2021_Priloha_4_Roznov_pR_Pravni_posouzeni_navrhu_obecne_zavazne_vyhlasky_OZV_1_20
21.doc  
 27/5 - Priloha_5_OZV_2021_Priloha_5_Akce_ve_meste_pres_22._hodinu_final_format.xlsx  
 28/1 - Informace_o_vyrizovani_stiznosti_a_petic_za_rok_2020.docx  
 28/2 - srovnavaci_prehled.docx  
 29/1 - prodlouzeni_definicni_cary_ulice_Na_Parenickach.pdf  
 29/2 - Prodlouzeni_definicni_cary_ulice_Nezdarilova.pdf  
 29/3 - Prodlouzeni_definicni_cary_ulice_Horni_Drahy.pdf  
 29/4 - Prodlouzeni_definicni_cary_ulice_Tvaruzkova.pdf  
 30/1 - Danova_analyza_prevodu_sportovniho_zarizeni_bazen_a_koupaliste_31012021_draft.docx  
 30/2 - e_mail_Mgr._Mumulos.pdf  
 30/3 - ZM_harmonogram.xlsx  
 31/1 - JR_ZM_PRACOVNI_pro_ZM.docx  
 31/2 - VZOR_ZM.doc  
 31/3 - novela_zakona_o_obcich_t111300_3_.pdf  
 32/1 - vypis_z_registru_OZ_Tecko.pdf  
 
Jednání bylo ukončeno v 22:15 hodin 
Zápis byl vyhotoven 26. dubna 2021  
_________ 
Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/ZM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání 


