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Zápis č. 15/2021, číslo jednací: 

z jednání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm, které se 

uskutečnilo 

dne 23. 2. 2021 od 14:00 hodin v Obřadní místnosti Městského 

úřadu Rožnov pod Radhoštěm 

  

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.  

 Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení. 

Úvodní text: 

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta města (dále jen předsedající) ve 14:10 hod. Informoval, že vzhledem k 

tomu, že se nepodařilo napříč celým zastupitelstvem získat jednoznačnou podporu pro konání zastupitelstva 

distančním způsobem, vzhledem k omezením souvisejících s COVID-19, koná se dnešní zasedání prezenčně. 

Vyzval zastupitele, aby dodržovali základní hygienická opatření a po celou dobu zasedání používali respirátor 

FFP2, který  obdrželi. K dodržování základních hygienických opatření vyzval také přítomné občany. 

 Celé jednání zastupitelstva je jako vždy vysíláno živě v rámci kabelových rozvodů společnosti TKR Jašek a TKR 

město, 4M a na webových stránkách společnosti TV Beskyd. 

Program jednání: 

A) Procesní body 
1 - Jmenování zapisovatele a 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 - Průběžná informace o nákladech a výnosech zařízení na měření rychlosti - ,,Radar,, 
6 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 1/2021 
  
D) Odbor strategického rozvoje a projektů 
7 - Informace o zhotovení segmentových koncepcí a schválení Strategického plánu rozvoje města na roky 2021-2030 
8 - Informace o průběhu zpracování Plánu udržitelné městské mobility a scénářích rozvoje 
  
E) Odbor školství a sportu 
9 - Programová podpora 2021 
10 - Individuální dotace 2021 I. kolo 
  
F) Odbor správy majetku 
11 - Projednání a schválení kupní smlouvy č. 028/2021/OSM na prodej pozemků p. č. 569, p. č. 565/1, p. č. 561/23 a p. č. 
573/24 v k. ú. Hážovice společnosti Valašský golfový klub spol. s r.o. 
12 - Projednání a schválení Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 29/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a 
Zlínským krajem (převod silnice na ul. Palackého včetně pozemků a mostu u Eroplánu). 
13 - Projednání a schválení smlouvy o koupi staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a bezúplatný převod 
pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od společnosti EDEN ROŽNOV s.r.o. (lokalita Eden, I.etapa) do vlastnictví města 
Rožnov pod Radhoštěm, č.30/2021/OSM. 
14 - Schválení „Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku“ č. 37/2021/OSM v k.ú. Tylovice od ČR-Státního pozemkového 
úřadu do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (nově oddělený pozemek p.č. 837/12 z pozemku p.č. 837/1, ul. 
Hrnčířská). 
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G) Odbor kanceláře starosty 
15 - Změny ve vedení města a nové svěření pravomocí místostarostům 
16 - Mikroregion Vsetínsko - změna zástupce za město Rožnov pod Radhoštěm  
17 - Schválení návrhu odměn členům a předsedům komisí a výborů za rok 2020, kteří nejsou současně členy zastupitelstva 
města 
18 - Volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm 
19 - Revokace části usnesení zastupitelstva města č. 23/XIII ze dne 21. 6. 2016 
20 - Informace o činnosti městských kulturních příspěvkových organizací v době epidemie COVID-19 v roce 2020 
  
H) Různé 
21 - Vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm dne 10. března 2021 
22 - Projednání souhrnné hodnotící informace o mediálních výstupech společnosti TV Beskyd s.r.o.  
23 - Výroční zpráva o činnosti městské policie 
24 - Informace k Portálu životních situací  
25 - Prodloužení doby jednání ZM 
26 - Poskytnutí finanční podpory na likvidaci škod po otravě řeky Bečvy 
27 - Poskytnutí obsahu dopisu zastupitelům města zaslaný paní Dobrozemskou 
  

  

A) Procesní body 

 1 - Jmenování zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise - předkládá: Ing. Radim 

Holiš   

Důvodová zpráva:  

Předmětem tohoto podání je jmenování zapisovatele zasedání a určení dvou ověřovatelů zápisu a tří členů 
návrhové komise. 
  
 Zapisovatele zasedání jmenuje v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm (dále 
jen "Jednací řád") předsedající přímo na zasedání zastupitelstva. O zapisovateli se nehlasuje. Jméno 
zapisovatele se uvede v zápise ze zasedání zastupitelstva.  
  
 Určení ověřovatelů zápisu vyplývá z § 95 zákona o obcích, který stanoví, že o průběhu zasedání zastupitelstva 
města je pořizován zápis, který podepisuje starosta nebo místostarostové a určení ověřovatelé. Ověřovatele 
navrhuje v souladu s Jednacím řádem předsedající přímo na zasedání zastupitelstva města a zastupitelé o jejich 
určení hlasují - viz návrh usnesení č. 1, který bude doplněn přímo na zasedání zastupitelstva.  
  
 Určení tří členů návrhové komise stanoví Jednací řád. Členy návrhové komise navrhuje předsedající přímo na 
zasedání zastupitelstva města a zastupitelé o jejich určení hlasují - viz návrh usnesení č. 2, který bude doplněn 
přímo na zasedání zastupitelstva. Určení členové návrhové komise si zvolí předsedu.  
 

Diskuze:  

Zapisovatelkou jednání jmenoval předsedající Petru Holišovou.  

Ověřovateli zápisu byli navrženi Bc. Markéta Blinková a Mgr. Miroslav Kokinopulos. Oba navržení vyjádřili 

souhlas  

 Do návrhové komise předsedající určil Ing. Lenku Střálkovou, Jaromíra Koryčanského a Mgr. Martina Drápala. 

Všichni navržení vyjádřili souhlas.  

usnesením č. 1/15/ZM/23/02/2021  - Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako ověřovatele 

zápisu tohoto zasedání zastupitele Mgr. Miroslava Kokinopulose a Bc. Markétu Blinkovou. 

 Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 2 (M. Blinková, M. Kokinopulos), Nehlasovalo: 0  
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usnesením č. 2/15/ZM/23/02/2021  -Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové 

komise tohoto zasedání zastupitele  

 Ing. Lenku Střálkovou 
 Jaromíra Koryčanského 
 Mgr. Martina Drápala 
 Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 2 (M. Drápal, J. Koryčanský), Nehlasovalo: 0  

 

  2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města - předkládá: Ing. Radim Holiš   

Důvodová zpráva:  

Přílohou tohoto bodu je návrh programu zasedání zastupitelstva města (pozvánka) ve znění, ve kterém byl v souladu s § 93 

odst. 1 zákona o obcích vyvěšen na úřední desku MěÚ. 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: program_pozvanka.pdf  

Diskuze:  

p. Koryčanský žádá o zařazení dalších 4 bodů na program zasedání. Jedná se o tyto body: 
 - Poskytnutí finanční podpory na likvidaci škod po otravě řeky Bečvy 
 - Poskytnutí obsahu dopisu zastupitelům města zaslaný paní Dobrozemskou 
 - Zastavení prací i soutěže na zhotovitele na zrušení chodníku a výsadby stromů na Nábřeží Dukelských hrdinů 
 - Odstranění zátaras ve vjezdu do Masarykova náměstí ve směru od náměstí Míru 
  
 O zařazení těchto bodů na program zasedání se hlasuje jednotlivě.  

usnesením č. ../15/ZM/23/02/2021  - Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání 

zastupitelstva města dle předložené pozvánky. O tomto usnesení nebylo hlasováno, bod byl informativní.  

usnesením č. 3/15/ZM/23/02/2021  - Zastupitelstvo města zařazuje do programu dnešního jednání bod s 

názvem: Poskytnutí finanční podpory na likvidaci škod po otravě řeky Bečvy.  

Hlasování: Pro: 11, Proti: 6 (R. Holiš, P. Kopecký, K. Kosová, R. Mácha, J. Martínek, J. Melcher), Zdrželo se: 2 

(M. Drápal, P. Jelínek), Nehlasovalo: 0 (D. Drápala, J. Sapík)  

usnesením č. 4/15/ZM/23/02/2021  - Zastupitelstvo města zařazuje do programu dnešního jednání bod s 

názvem: Poskytnutí obsahu dopisu zastupitelům města zaslaný paní Dobrozemskou.  

Hlasování: Pro: 14, Proti: 4 (R. Holiš, K. Kosová, J. Melcher, J. Pavlica), Zdrželo se: 1 (J. Kučera), Nehlasovalo: 

0 (D. Drápala, J. Sapík)  
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usnesením č. ../15/ZM/23/02/2021  - Dodatečný bod: Jaromír Koryčanský: Zastupitelstvo města zařazuje do 

programu dnešního jednání bod s názvem: Zastavení prací i soutěže na zhotovitele na zrušení chodníku a 

výsadby stromů na Nábřeží Dukelských Hrdinů  

Hlasování: Pro: 7, Proti: 6 (R. Holiš, K. Kosová, J. Martínek, J. Melcher, J. Mikulášková, J. Pavlica), Zdrželo se: 5 

(M. Drápal, P. Jelínek, M. Kokinopulos, J. Kučera, L. Střálková), Nehlasovalo: 1 (D. Drápala, P. Kopecký, J. 

Sapík), U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou  

usnesením č. ../15/ZM/23/02/2021  - Dodatečný bod: Jaromír Koryčanský: Zastupitelstvo města zařazuje do 

programu dnešního jednání bod s názvem: Odstranění zátarasů ve vjezdu do Masarykova náměstí ve směru od 

Náměstí Míru.  

Hlasování: Pro: 6, Proti: 6 (R. Holiš, K. Kosová, J. Malcová, J. Martínek, J. Melcher, J. Pavlica), Zdrželo se: 7 (M. 

Drápal, P. Jelínek, M. Kokinopulos, P. Kopecký, J. Kučera, J. Mikulášková, L. Střálková), Nehlasovalo: 0 (D. 

Drápala, J. Sapík), U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou  

usnesením č. 5/15/ZM/23/02/2021  - Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání 

zastupitelstva města dle předložené pozvánky aktualizované na zasedání zastupitelstva města.  

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

B) Útvar tajemníka 

 3 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města - předkládá: Mgr. Roman Hep   

Důvodová zpráva:  

Předmětem tohoto bodu je informovat zastupitele o stavu plnění úkolů, které zastupitelstvo města v rámci přijatých usnesení 

uložilo městskému úřadu. 

Seznam úkolů společně s komentářem o aktuálním stavu jejich plnění je přílohou tohoto podání. 

Přílohy: 

 Příloha č. 1: Report_vybranych_ukolu.pdf 

Diskuze:  

Ing. Mácha - na minulém zasedání vznesl podnět vztahující se k úkolu z usnesení ZM č. 18/VII ze dne 5. 11. 

2019 – jednání o možném prodeji budovy České pošty v Rožnově pod Radhoštěm na adrese Náměstí Míru. 

Požadoval, aby tato investiční akce byla zařazena do širšího zásobníku investičních akcí pro roky 2020 - 2030. 

Dále žádal o zhotovení zadání úvodní studie využitelnosti této kapacity a přilehlého území, aby mohla být 

zhotovena studie proveditelnosti. Vše spojit s úvahou využitelnosti budovy na ul. Letenská a Stefanium. Podnět 

byl splněn pouze částečně, do zásobníku investičních akcí byl zařazen záměr, byla zpracována úvaha 

využitelnosti budov Letenská a Stefanium. Měli bychom trvat na tom, aby byla zhotovena studie využitelnosti této 

kapacity a přilehlého území tak, jak požadoval. 

 Mgr. Hep - na studii pracuje Odbor strategického rozvoje a projektů. Termín dokončení studie je červen 2021.  

 

  4 - Zpráva o činnosti rady města - předkládá: Mgr. Roman Hep   

Důvodová zpráva:  
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Předmětem tohoto bodu je informovat zastupitele města o činnosti rady města. 

Rada města se od posledního řádného zasedání zastupitelstva sešla celkově na 8 zasedáních v termínech: 11.12., 18.12. a 

22.12. 2020. Dále 18.1., 22.1., 29.1., 5.2. a 12.2. 2021. Celkem bylo projednáno 144 bodů. 

Přijatá usnesení z jednotlivých zasedání jsou zveřejněna na internetových stránkách města, nebo na sdíleném disku 

(Google). Zde jsou také uloženy podkladové materiály týkající se jednotlivých zasedání rady města. 

 

Diskuze:  

Bc. Blinková - táže se na usnesení RM č. 1504/78, které se týká žádosti společnosti PENMECO a udělení 

souhlasu se stavbou bezkontaktní automyčky na pozemcích. Táže se o které pozemky se jedná?  

 Mgr. Hep - jedná se o pozemky při výjezdu na Dolní Bečvu.  

 Bc. Blinková - viz. Analýza přípravy podnikatelského prostředí. Má informaci, že dnes k tomuto proběhla 

schůzka s podnikateli, táže se zda součástí podpory je také reakce na e-maily pana Vašuta a pana Kramoliše? 

 Mgr. Kosová - máme několik různorodých požadavků, připravujeme reakce na všechny z nich. Schůzka 

reagovala na výzvu podnikatelů z centra, která byla na město poslána a které zastupuje pan Stolář. Dohodli jsme 

se na další komunikaci, připravujeme možnosti, jako reakci na vznesené podněty. Zastupitelé budou o závěru 

informováni na dubnovém zasedání.  

 Bc. Blinková - na zasedání RM dne 5. 2. 2021 byla probírána informace ohledně převodu městských sportovišť. 

Táže se, v jaké fázi se záležitost nachází? 

 Mgr. Ing. Janíková - informuje, že jde o záležitost převodu sportovních zařízení na příspěvkovou organizaci 

města, kterou řeší Odbor finanční ve spolupráci s Odborem kanceláře starosty. Ke spolupráci byl osloven Mgr. 

Mumulos, který přislíbil právní pomoc. Bylo zadáno zhotovení daňové analýzy pro Krytý bazén a podklady byly 

předány k prostudování a následnému vyjádření Mgr. Mumulosovi. Další informace pro RM bude v měsíci 

březnu. 

 Ing. Mácha - oslovila jej skupina podnikatelů ohledně průjezdnosti náměstí. Na městský úřad byla 17. 12.  2020 

doručena žádost ze strany podnikatelů a občanů o zachování náměstí jako obchodního, kulturního, duchovního a 

politického centra města. V žádosti bylo vyjmenováno několik požadavků. Žádost byla adresována radním i 

zastupitelům, kterým však nebyla předána. Vzhledem k tomu, že jde o konstruktivní připomínky, mělo by se na 

věci reagovat, žádost by měla být bezodkladně zastupitelům předána. 

 Ing. Holiš - dodává, že vždy se najde někdo, komu změny nebudou vyhovovat a kdo je nebude chtít akceptovat.  

 Mgr. Kosová - rada města obdržela žádost podnikatelů, byla dohoda, že dopis zastupitelům předložíme 

společně s návrhy řešení. Zadávali jsme analýzy vyplývající z fungování dopravy v centru města. Výsledky ale 

stále nemáme. Se zástupci podnikatelů proběhla osobní schůzka, vše je nadále v řešení. Snažíme se s 

obchodníky vést konstruktivní debatu. Vzhledem k pandemickým opatřením není příležitost se potkávat osobně, 

vše trvá déle.  

 Ing. Holiš - doplňuje, že v listopadu město mělo jednat s podnikateli, kterých se však přihlásilo pouze 8. Přímá 

debata v této době je obtížná. 

 p. Koryčanský - na písemnosti by město mělo reagovat pružněji, co se týče zátarasu na náměstí, bylo řečeno, 

že bude pouze na zkoušku.  
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 Ing. Kučera - chápe, že obchodníci v centru prožívají těžké období, město provedlo určitá opatření v dopravě, 

jejichž cílem je zpříjemnit pobyt na náměstí občanům. Schůzka vedla k posunu a pochopení v některých 

řešeních.  

 p. Adámek - navrhuje umístit podobný zátaras, který je formou květináče na náměstí také na ul. Meziříčská 

C) Odbor finanční 

 5 - Průběžná informace o nákladech a výnosech zařízení na měření rychlosti - ,,Radar,, - předkládají: Ing. Radim 

Holiš, Ing. Martin Hrnčárek   

Důvodová zpráva:  

Na základě úkolu ZM předkládáme průběžnou informaci o nákladech a výnosech zařízení na měření rychlosti. V současné 

době má město RpR 3 měřící místa a 2 měřící zařízení (kamery). Kamery se přemisťují mezi jednotlivými měřícími místy. 

Tzn. v aktuálním okamžiku je vždy jedno měřící místo bez kamery. Tato skutečnost není řidičem vizuálně rozpoznatelná. 

Hlavním cílem zařízení je snížení rychlosti ve vybraných místech. Z hlediska ekonomiky města je jednoznačné, že výnosy 

převyšují veškeré náklady (jak provozní tak investiční). Přičemž investiční náklady jsou jednorázové. Provozní náklady se 

odvíjejí od počtu zachycených případů a jsou tedy variabilní.  

Pro rok 2021 se předpokládá vybudování dalších 2 měřících míst a zakoupení další kamery. Souběžně bude nutné posílit 

personál Odboru dopravních přestupků a po zprovoznění systému vzniknou logicky další variabilní náklady. Tyto jsou již v 

rozpočtu 2021 zapojeny. 

Významný vliv na příjmy města v letech 2019 a 2020 mělo úmyslné poškození zařízení a omezená mobilita řidičů v době 

COVID. Souběžně se ukazuje, že díky znalosti místa a jeho zaznamenáni v některých moderních navigacích bude v 

budoucnu zřejmě docházet ke stagnaci výnosů.  

Pro rok 2021 je na straně příjmů v rozpočtu předpokládán výnos 18 mil Kč.  

Přílohy: 

 Příloha č. 1: Vypocet_nakladu_na_Radary_2019_2020_ZM.pdf 

 Příloha č. 2: Statistika_mereni_radary_2020_grafy_ZM.docx 

  

Diskuze:  

Ing. Holiš - dodává, že důvodem pořízení radarů a měření rychlosti ve městě je prioritně zvýšení bezpečnosti 

dopravy 

 p. Koryčanský - namítá, že část výnosů z radarů by se měla použít pro bezpečnost obyvatel ve městě, 

upozorňuje na projekt  přechod pro chodce u Janoštíka a vybudování nového parkoviště v lokalitě, nedomnívá 

se, že by zde město mělo  budovat i parkovací plochu, protože tím došlo k významnému navýšení částky a k 

posunutí realizace této akce.  

 K názoru pana Koryčanského, že výnosy z radarů by se měly prioritně použít do bezpečnosti dopravy ve městě, 

se připojuje většina zastupitelů. 

 Bc. Blinková - chválí zpracovaný materiál, který byl také předmětem jednání finančního výboru, navrhuje,  aby 

se rada města nadále zabývala tím, jak bude výnos z radarů využit pro zvýšení bezpečnosti ve městě PODNĚT! 
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 Ing. Hrnčárek - již nyní vkládáme finance, které jsou výnosem z radarů např. do výstavby či rekonstrukcí 

chodníků, na dopravní značení, opravy silnic. Do těchto investic bylo již z výše uvedených zdrojů vloženo 40 mil. 

Kč. 

 Ing. Pavlica - finanční výbor se materiálem zabýval, vzešel podnět,  jak máme nastavené  limity na pokuty. Dále 

sám za sebe žádá o zřízení dalšího měřícího místa na ul. Ostravská u autobusové zastávky "Křížek", kde je 

situace s dodržováním rychlosti velmi špatná. Co se týče přechodu u Janoštíka,  dával podnět,  aby přechod byl s 

ostrůvkem a byl osvětlený. PODNĚT! 

 Ing. Holiš - co se přechodu týče, aby splňoval vše co má je nutno posunout stávající autobusovou zastávku. 

Budeme prověřovat. 

 Ing. Kučera - dodává, že finance z výnosu radarů jsou již nyní investovány bezpečnosti, letos se staví další 

etapa chodníku Tylovice-Hážovice, investovalo se do zabezpečení základních škol. Je rád, že radary pomáhají 

snižovat rychlost ve městě a tím se zvyšuje bezpečnost v dopravě. Nechceme však řidiče šikanovat a přeplácet. 

Takto to vnímají i okolní obce mikroregionu. 

 MUDr. Němeček - domnívá se, že na ul. Ostravská by mohlo být cenově výhodnější úsekové měření. 

 Ing. Holiš - možnost úsekového měření prověříme, obává se, že na ul. Ostravská dva radary nebude možné 

umístit, šlo by o šikanózní jednání 

 Ing. Pavlica - chceme dvě měřící místa, nikoli dva radary! 

 Bc. Blinková - vklad financí do bezpečnosti v dopravě není limitní, je to ve prospěch nás všech. Zde se nedá 

definovat, jaká částka je dost či málo. V tomto kontextu vzpomíná na nešťastnou smrtelnou nehodu v Hážovicích. 

 p. Koryčanský - statistické údaje z radarů jsou pro nás důležité, také otevření obchodního domu Kaufland nám 

ukáže, jak přispíváme ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě. 

 Mgr. Kopecký - provázanost dopravy na strategii je důležitá, co se týče ul. Ostravská zde by byl vhodným 

řešením posun značky, která ruší omezenou rychlost. 

 Ing. Střálková - v tabulce postrádá údaj měření v jednotlivých měsících 

 Ing. Pavlica - reaguje na podnět Mgr. Kopeckého a navrhuje posunout značku, která ruší omezenou rychlost až 

za autobusovou zastávku "Kopeček" PODNĚT 

  

  6 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 1/2021 - předkládají: Ing. Radim Holiš, Ing. Martin 

Hrnčárek   

Důvodová zpráva:  

Na základě požadavků jednotlivých odborů předkládáme ke schválení rozpočtové opatření č. 1/2021. Na straně příjmů 

aktualizujeme daňové příjmy města, které doznaly změn po schválení daňového balíčku. Po jeho zapracování dochází ke 

kumulativnímu navýšení daňových příjmů o 5 mil Kč. V detailu je navýšena zejména DPH, ovšem daň z příjmu FO je 

snížena. Z této daně jsou vypláceny kompenzace podnikatelům. Zásadním pro vývoj daní však bude jejich výběr v 

návaznosti na HDP ČR jako celku. V příjmech se dále zapojují dotace na opravu mostů po povodních. Tyto dotace byly 

podmíněny ukončením likvidace pojistných událostí, což nastalo až s velkou časovou prodlevou. Souběžně také zapojujeme 

vratky programových dotací. V roce 2020 bylo díky COVID hodně akcí zrušeno a proto jsou tyto dotace vráceny do rozpočtu 

města. Část ve výši 54 t. je pak použito pro navýšení dotací r. 2021. Nejvýznamnější položkou na straně výdajů je investiční 

akce Kolmé parkovací stání Horská - Eden. Tato akce byla součástí rozpočtu 2020, ale díky počasí se nestihla zrealizovat. 
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Dle původního plánu byla podepsána smlouva o investičním daru od Nadace ČEZ, což umožňuje dokončit veřejné osvětlení 

sportoviště ZŠ 5. května.Odděluje se přechod pro chodce ulice Partyzánská z investiční akce Chodník Tylovice - Hážovice. 

Z neinvestičních projektů je nejvýznamnější položkou zákonný odvod nám poskytnutých dotací. Většinově se jedná o vratku 

části dotace Sociálně právní ochrany dětí, která činí 710 t. Kč. a ostatní.  

Přílohy: 

 Příloha č. 1: ROP1_2021_ZM.xls  

Diskuze: 

Ing. Pavlica - finanční výbor se rozpočtovými opatřeními zabýval na svém zasedání a doporučuje tyto 

zastupitelstvu ke schválení. Zápis FV (příloha č. 1)  

 Bc. Blinková - táže se ve vazbě na vrácené finance z oblasti kultury, která v loňském roce nefungovala, jak 

budou použity? Na co bude použito 13.000 Kč určených na cxyklostezku na Pinduli? Žádá, aby rada města dala 

definitivní stanovisko ohledně rekonstrukce ul. Vítězná. Tato investiční akce je stále odsouvána, bylo by dobré 

dát místním občanům jasné stanovisko, jakým způsobem a kdy se tato investiční akce bude realizovat, zda v 

rámci revitalizace celého území či samostatně.  

 Ing. Hrnčárek - odpovídá- vrácené finance jsou převážně z oblasti sportu a kultury, prozatím jsou alokovány na 

účtu 

 Ing. Holiš - zmiňovaná částka 13:000 Kč bude použita na zhotovení studie na případné vybudování cyklostezky 

z Frenštátu p. R. 

 p. Koryčanský - táže se, zda se budou společnosti Komerční domy krátit finance na provoz zimního stadionu, 

který v loňském roce nefungoval 

 Ing. Holiš - celková uzávěrka hospodářského výsledku společnosti Komerční domy (KDR) bude na radě města 

prezentována v květnu. Žádost KDR o dotaci bude v letošním roce ponížena.  

usnesením č. 6/15/ZM/23/02/2021  -Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření 

č. 1/2021 v rozsahu 3 828 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy.  

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

  

D) Odbor strategického rozvoje a projektů 

 7 - Informace o zhotovení segmentových koncepcí a schválení Strategického plánu rozvoje města 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, který je 

financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního 

rozpočtu ČR, proběhlo zpracování nového Strategického plánu rozvoje města na roky 2021-2030.  

 Tvorba řídícího strategického dokumentu trvala 13 měsíců (únor 2020-únor 2021), zhotovitelem byla společnost PROCES – 

Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a počet zapojených osob se blížil k dvěma stům. Široké personální zastoupení je 

výsledkem modelu, kdy byli do zpracování zainteresováni jak externí zhotovitelé dokumentů (Strategického plánu i 

segmentových koncepcí), tak odborní pracovníci městského úřadu, a rovněž zástupci veřejnosti města, kteří jsou členy 

odborných komisí či pracovních skupin.  
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 Zpracovatelé přinesli do procesu bohaté zkušenosti s tvorbou dokumentů, expertnost a pohled na město „zvenku“. Odborní 

pracovníci úzce spolupracovali se zhotoviteli i odbornou veřejností, poskytovali znalost podmínek městského úřadu a města 

včetně zpětné vazby, aby výstupy byly v praxi uchopitelné. A členové komisí/pracovních skupin zastupovali odbornou 

veřejnost a přinášeli do tvorby své znalosti a zkušenosti s danou oblastí ve městě. Finální podklady pak byly předkládány k 

projednání a připomínkování členům Strategického výboru.  

  

 Strategický plán je dokumentem, který je orientován na komplexní rozvoj území města a obsahuje standardně analytickou a 

návrhovou část, k tomu je připojena implementační metodika (viz spis o 245 stranách v příloze P1). Implementace bude 

uskutečňována prostřednictvím aktivit. Prioritní projekty budou součástí Akčního plánu, který bude každoročně aktualizován, 

dále pak budou všechny ostatní aktivity evidovány v tzv. Zásobníku aktivit. Projekty zařazené do Akčního plánu budou tvořit 

podklad pro přípravu rozpočtu na následující kalendářní rok.  

 První Akční plán na roky 2022-2025 (příloha P9) a Zásobník aktivit (příloha P10) byly v rámci zpracování Strategického 

plánu rozvoje města finalizovány na základě projednání a připomínkování členy Strategického výboru dne 16. 2. 2021. 

V rámci metodiky se počítá s aktualizací Strategického plánu rozvoje města po čtyřech letech, jejímž účelem je reflektovat 

vývoj ve městě. Dozor nad implementací a aktualizací dokumentu bude mít poradní orgán Zastupitelstva města Rožnov pod 

Radhoštěm - Strategický výbor. 

Při realizaci hlavní strategie byla současně koordinována tvorba segmentových koncepcí (na roky 2021-2025) a klíčové 

podklady, tzn. i navržené aktivity, byly zapracovány do Strategického plánu rozvoje města (resp. do Zásobníku aktivit, 

Akčního plánu). Se segmentovou koncepcí může dále hlouběji pracovat příslušný odbor městského úřadu.  

 Součástí podání jsou zhotovené segmentové koncepce pro oblasti cestovního ruchu, sportu, veřejného osvětlení, 

energetiky, místní ekonomiky, životního prostředí a školství. Finální verze jsou součástí příloh (P2 až P8). Strategický plán  

rozvoje města na roky 2021-2030 včetně I. Akčního plánu na roky 2022-2025 a Zásobníku aktivit, a dále uvedené 

segmentové koncepce byly předloženy na zasedání Strategického výboru dne 16. 2. 2021, který učinil následující 

usnesení:„Strategický výbor města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí zhotovené segmentové koncepce města 

Rožnov pod Radhoštěm pro oblast cestovního ruchu, sportu, veřejného osvětlení, energetiky, životního prostředí, místní 

ekonomiky, kultury, školství a pracovní podobu plánu udržitelné mobility.“ 

 „Strategický výbor projednal a doporučuje zastupitelstvu schválit Strategický plán rozvoje města na období 2021-30 a Akční 

plán na období 2022-25 v příjmové variantě B a výdajové variantě C dle předložených podkladů a změn projednaných na 

jednání.“Výsledky hlasování: PRO - 15 členů, PROTI - 0 členů, ZDRŽELI SE - 2 členové. Rozvojový dokument pro oblast 

kultury bude předložen v rámci samostatného podání.  

Přílohy: 
 Příloha č. 1: P1_Strategicky_plan_rozvoje_mesta_2021_2030.pdf 
 Příloha č. 2: P2_Koncepce_cestovniho_ruchu.pdf 
 Příloha č. 3: P3_Koncepce_sportu.pdf 
 Příloha č. 4: P4_Koncepce_verejneho_osvetleni.pdf 
 Příloha č. 5: P5_Koncepce_energetiky.pdf 
 Příloha č. 6: P6_Koncepce_mistni_ekonomiky.pdf 
 Příloha č. 7: P7_Koncepce_zivotniho_prostredi.pdf 
 Příloha č. 8: P8_Strategie_vzdelavani.pdf 
 Příloha č. 9: P9_I.Akcni_plan_2022_2025.xlsx 
 Příloha č. 10: P10_Zasobnik_aktivit.xlsx 

  

Vedení zastupitelstva přebírá Ing. Jan Kučera  

Ing. Kubáň seznamuje zastupitele s tvorbou dokumentu, kdy nyní ve finální fázi projektu byly vytvořeny aktivity, 

zásobník projektů a akční plán. Projekt probíhá od února 2020, v různých fázích. Proběhl také průzkum obyvatel. 

Následovala návrhová část, kde byly formulovány cíle, opatření a aktivity, dále  implementační část, kdy 

jednotlivé aktivity byly sestaveny do zásobníku projektů a akčního plánu. V souladu se strategickým plánem 
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města probíhalo zhotovení dalších koncepčních dokumentů města. Představuje jednotlivé tematické oblasti, což 

jsou: sociální prostředí, hospodářský rozvoj, řízení a správa města. Ze zásobníku projektů bylo vybráno 130 

aktivit do akčního plánu. Hovoří o výdajových a příjmových strategiích. Z průzkumu vyplynulo, že 90% obyvatel 

Rožnova je spokojeno se životem ve městě.  

 

 Diskuze: 

Zástupci vedení děkují všem, kdo se na zhotovení dokumentu podíleli. 

 p. Adámek - táže se kolik občanů se zúčastnilo veřejného projednávání a jakým způsobem proběhlo seznámení 

občanů se strategickým plánem 

 Ing. Kučera - přítomno bylo 10 osob, účast u kulatých stolů byla v jednotkách osob. Připomínky podávali občané 

písemně. Pro občany máme připravenu zkrácenou verzi strategického plánu, která pro ně bude přehlednější a 

plánujeme zhotovení video spotu, prostřednictvím kterého  budeme strategický plán prezentovat. 

 RNDr. Melcher - kvituje vyhodnocení dopravní situace ve městě a záležitosti s bydlením. Na základě vize 

strategického plánu vyplývá, že Rožnov je lákavým místem pro bydlení, je potřeba zde další obyvatele dostat. 

 Bc. Blinková - za skupinu opozičních zastupitelů dává KONSTRUKTIVNÍ PROTINÁVRH k usnesení č. 2. 

Nechce zpochybňovat projekt přínosný pro rozvoj města, ale na základě podnětů a společné strategie navrhuje 

usnesení "ZM stahuje schválení strategického plánu na roky 2021-2030" včetně "I. Akčního plánu na roky 2022-

2025" a "Zásobníku aktivit" z programu dnešního zasedání a jeho projednání přesouvá na příští (dubnové) 

zasedání zastupitelstva". Je dobré hledat shodu na počátku, kdy opoziční zastupitelé mají řadu připomínek, které 

by chtěli projednat. Současně se ptá na možné dopady (finanční a jiné), pokud by se dnes předložený dokument 

neschválil. A kdy je tedy poslední termín? 

 Ing. Kučera - zpracování dokumentu je financováno z operačního programu zaměstnanost v rámci dotačního 

titulu. Pokud nyní dokument neschválíme, budeme muset tyto finance ve výši 1 mil. Kč vracet, což nedoporučuje. 

Na zhotovení dokumentu se pracuje rok a od února 2020 proběhlo 5x zasedání strategického výboru k 

strategickému plánu, takže se domnívá, že na dopracování dokumentu včetně všech připomínek bylo dost času a 

byl zde dostatečný časový prostor pro vzájemnou komunikaci. Návrh p. Blinkové považuje tedy za své osobní 

selhání, protože už neví, jakým jiným způsobem zastupitele přinutit k připomínkování dokumentu. Vznesený 

protinávrh, podaný v den zasedání zastupitelstva, kdy je nutno tento klíčový dokument schválit, považuje za 

nekorektní jednání ze strany opozičních zastupitelů.  

 Bc. Blinková - předložení protinávrhu nepovažuje za nekorektní, ale za konstruktivní, protože na posledních 

schůzkách k projednávání dokumentu měli řadu dotazů, na které nebylo dostatečně reagováno - viz. nákup 

budovy České Pošty. V dokumentu také chybí termíny a vzájemná provázanost akcí. Jde o to, abychom se za 2 

roky nedostali do situace, že budeme v souvislosti s konkrétní aktivitou řešit něco, co nás bude limitovat. Nejde o 

uzavřený dokument. 

 Ing. Mácha - byl členem přípravného týmu, dokumentu se věnoval. Samotný materiál je zpracován výborně. 

Strategický plán v textové podobě je strukturovaný materiál, jednotlivé segmenty určují možnosti a směr. V 

zásobníku aktivit jsou zcela konkrétní projekty. Má ale problém se schválením akčního plánu do roku 2025. 

Navrhuje proto  schválit strategický plán v textové podobě, vzít na vědomí zásobník aktivit a deklarovat jej jako 

otevřený a s akčním plánem seznámit veřejnost a dopracovat jej. Táže se, zda tato varianta by měla vliv na 

finance? 

 Bc. Blinková - souhlasí, aby protinávrh reflektoval s návrhem Ing. Máchy 
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 p. Vychodil - táže se na záležitost prodeje bytů, kde není specifikováno,  o jakou záležitost jde.  

 Ing. Kučera - máme zde projekt, který dle smlouvy končí. Aby mohly být finance proplaceny, musí být dokument 

schválen zastupitelstvem. Neví, zda řídící orgán nyní dovolí posun. V každém případě je zde reálné riziko krácení 

financí. Tento návrh jsme mohli projednat v předstihu a ne nyní v den zasedání zastupitelstva. Pokud dokument 

neschválíme, riskujeme finance města. Akční plán předkládáme ke schválení každoročně, spolu s návrhem 

rozpočtu města. Stejným způsobem bude aktualizován i akční plán do roku 2025 a bude přizpůsoben situaci. Z 

průzkumu vyšlo, že město by mělo nejvíce investovat do bytů. Město však nemá finance, ani pozemky, krom 

jednoho pozemku, kde jsme uvažovali o výstavbě bytů s pečovatelskou službou. Vzhledem k ceně by však 

částka, kterou bychom získali na dotacích, byla velmi nízká a byty by byly příliš drahé. Proto chceme dát prostor 

developerovi, kterého si zavážeme podmínkami, a ten byty postaví za mnohem přijatelnější finance. Pro byty s 

pečovatelskou službou využijeme stávající byty, které má město v majetku.  

 Ing. Holiš - podporuje schválení dokumentu a navržený protinávrh vnímá jako nefér jednání. Dokument samotný 

je vize, která dostává reálnou podobu každým rokem, kdy schvalujeme finance. Koupě budovy České Pošty je 

vizí do budoucna a řešením, jak dostat úřad pod jednu střechu. Pokud budovu koupíme nyní, máme dost času 

projekt promyslet a počkat, až dojde k realizaci aktuálních investičních akcí, na které máme vyčleněny finance. 

Stejně tak strategický plán je živý dokument a při schvalování každého rozpočtu města musíme respektovat, co 

je reálné a co nikoli. Město bohužel neumí stavět levně viz. zákon o veřejných zakázkách. Soukromý investor 

zvládne výstavbu lépe,  to je i záležitost bytů. 

 MUDr. Němeček - protinávrh vzešel se souboru připomínek. Je však akceptovatelný pouze tehdy, když městu 

nezpůsobí finanční újmu. Táže se, zda lze usnesení doplnit, aby se v případě možností reagovalo rychleji. 

Navrhuje protinávrh stáhnout.  

 Ing. Laktiš - jak bylo řečeno, dokument je živý materiál, který pokud nyní schválíme, od zítřka můžeme chystat 

změny a tím reagovat na aktuální výzvy. Z velkého množství projektů jsme vybrali ty, které jsou nejvíce aktuální. 

Celá strategie vychází z metodiky MMR a ze zásobníku můžeme vytahovat projekty dle aktuálnosti a potřeby. 

 Opoziční zastupitelé se shodují, že nechtějí městu způsobit finanční újmu, informace, že z důvodu čerpání 

dotace je nutné dokument schválit dnes, měla být podána hned na počátku. Termín schválení je do 28. 2. 2021! 

Ing. Střálková - členka návrhové komise informuje, že protinávrh byl stažen.  

usnesením č. 7/15/ZM/23/02/2021  - Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí zhotovené 

segmentové koncepce města Rožnov pod Radhoštěm pro oblasti cestovního ruchu, sportu, veřejného osvětlení, 

energetiky, místní ekonomiky, životního prostředí a školství dle důvodové zprávy a předložených příloh číslo 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8. 

 Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (L. Adámek, R. Mácha)  

usnesením č. 8/15/ZM/23/02/2021  - Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje "Strategický plán 

rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021-2030" včetně "I. Akčního plánu na roky 2022-2025" a 

"Zásobníku aktivit" dle důvodové zprávy a předložené přílohy číslo 1, 9 a 10. Schválený "Strategický plán" včetně 

"I. Akčního plánu na roky 2022-2025" a "Zásobníku aktivit" je součástí tohoto usnesení.  

Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 4 (M. Blinková, R. Mácha, Z. Němeček, A. Vychodil), Nehlasovalo: 0  

Hosté u bodu: Doc. Ing. Lubor Hruška, Ing. David Kubáň  

  8 - Informace o průběhu zpracování Plánu udržitelné městské mobility a scénářích rozvoje - předkládají: Ing. 

Jan Kučera MSc., Ing. Michal Laktiš   
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Důvodová zpráva:  

V rámci projektu Efektivní úřad v Rožnově pod Radhoštěm, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu 

prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, probíhá realizace významného strategického 

dokumentu Plán udržitelné městské mobility. Zpracovatelem je společnost CityTraffic, s.r.o. (do 19. 12. 2020 název 

společnosti ANTE, spol. s r.o.), zastoupená panem Mgr. Petrem Pšeničkou.Zpracování dokumentu je komplikováno dopady 

pandemie koronaviru a nezbytně dochází k prodlužování termínů plnění. Největší zásah nastal v rámci analytické části, kdy 

klíčové dopravní průzkumy plánované na měsíce březen a duben 2020 mohly být provedeny až v září 2020, aby data měla 

vypovídající hodnotu. Veškerá důležitá šetření nakonec byla adekvátně uskutečněna před zhoršováním situace v říjnu 

2020.Kompletně zpracovaná analytická část byla projednána a připomínkována Pracovní skupinou pro Plán udržitelné 

městské mobility v listopadu 2020. Dokument je obsahem přílohy 1.Poznatky z tvorby Plánu udržitelné městské mobility byly 

předávány také členům Strategického výboru při projednávání Strategického plánu rozvoje města 2021-2030 a 

segmentových dokumentů ve dnech 3. září 2020 a 5. listopadu 2020. V prosinci 2020 navázal zpracovatel dokumentu na 

výsledky analytické části a v počátku návrhové části připravil 3 varianty scénáře rozvoje pro každý segment dopravy 

(cyklodopravu, MHD, železniční dopravu atd.), které představil pracovní skupině, a dále v lednu 2021 členům Strategického 

výboru. Za hlasování členů Strategického výboru byl pak dne 15. ledna 2021 ke každému segmentu vybrán jeden scénář pro 

účely dalšího rozpracování Plánu udržitelné městské mobility.Scénáře, které byly zvoleny v segmentech, jsou v tabulce v 

příloze 2 označeny zelenou barvou v pozadí.Pro upřesnění jsou to: cyklodoprava - scénář prioritní, individuální automobilová 

doprava - rozvojový, parkování - rozvojový, MHD - rozvojový, železniční doprava - rozvojový, autobusová linková doprava - 

konzervativní, pěší - prioritní, marketing a osvěta v oblasti udržitelné mobility - rozvojový. V další fázi budou vybrané a 

odsouhlasené scénáře rozpracovány do konkrétních řešení (tzn. budou navrženy a znázorněny nové cyklotrasy, navržení 

MHD včetně intervalů jízd apod.). I přes komplikace provázející zpracování dokumentu je dílo plnohodnotně realizováno, 

nebylo však možné zachovat plánovaný harmonogram, proto zhotovení bude probíhat ještě v první polovině roku 2021. 

Schválení konečného znění je plánováno na červnové zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm. 

Přílohy: 

 Příloha č. 1: P1_PUMM_analyticka_cast.pdf 

 Příloha č. 2: P2_PUMM_scenare_rozvoje_vybrane.xlsx :  

Mgr. Pšenička - shrnuje dlouhodobou práci, která se zabývala největším problémem ve městě a tím je doprava. 

V rámci průzkumu zanalyzovali místa na parkování ve městě a další možné plochy, použitelné k tomuto účelu. 

Největší problémy s parkováním jsou na sídlištích Písečný, Láz a Koryčanské Paseky. V místech určených na 

rychlé parkování je obrátka až 10 aut během dne, což je skvělý výsledek. Co se týče cyklodopravy, zde je velkou 

výhodou kvalitní cyklostezka, která vede kolem řeky Bečvy. Zbytek možných tras je poddimenzovaně využíván a 

z pohledu cyklistů také neřešen. Seznamuje zastupitele s tzv. Rožnovskou švestkou – okruhem,  který propojí 

centrum. Zkoumána byla také pěší doprava, kde jde o několik desítek drobných problémů. Veřejná doprava zde 

kvituje výbornou polohu nádraží a připravovanou modernizaci železniční stanice. Co se týče automobilové 

dopravy – město je jedno s nejmenším množstvím majitelů osobních automobilů. Avšak zatížení města 

automobilovou dopravou se neustále navyšuje. Přispívá k tomu také silnice 1/35, která je hlavní tepnou a 

rozděluje město na dvě části. Následně shrnuje silné a slabé stránky dopravy ve městě.  

Diskuze:  

 p. Martinek - táže se, jak řešit obtížný průjezd ulice na Záhumení, kde parkují podélně automobily. 

 Mgr. Pšenička - otázka průjezdu ulic by prioritně měla umožnit  průjezd zásahových složek.  

 p. Adámek - viz. mapa intenzity - některé dokumenty jsou ve formě příloh, které zastupitelé nemají k dispozici. 

Žádá o jejich zaslání. PODNĚT! 

 Bc. Blinková -  dokument  se zabývá zklidněním zóny centra města. Domnívá se, že centrum je zklidněno už 

dostatečně.  
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 Mgr. Pšenička - snahou je, aby v centru města nebyl zbytečný pohyb v dopravě. 

 Mgr. Kučera - jako problematická oblast v rámci projektu mobility je parkování, připravujeme proto parkovací 

politiku, která se bude zabývat především parkováním na sídlištích. 

 MUDr. Němeček - táže se, zda dochází k nárůstu kamiónové dopravy na 1/35 a zda se plán mobility  zabývá v 

rámci revitalizace sídlišť důležitostí průjezdnosti ulic pro zásahové složky. 

 Mgr. Pšenička – nárůst dopravy na 1/35 je zhruba o 10%. Frekvence kamionové dopravy je stejná. Zabývali se 

také možností vybudování velkokapacitního parkoviště, které je ale v tuto chvíli zbytečné. Město i v době vysoce 

frekventované návštěvnosti to zvládne se stávající kapacitou. Naopak vybudování dalšího velkokapacitního 

parkoviště by bylo z finančního hlediska nevýhodné a ztrátové. 

 p. Koryčanský - poukazuje na problémy pohybu vozidel v centru města, které jsou způsobeny částečným 

uzavřením náměstí pro dopravu. Popisuje problematický příjezd návštěvníků do centra města a bezpečnost na 

ulici Na Zahradách. 

 Mgr. Drápal - v případě větší frekvence návštěvníků ve městě máme smlouvu s firmou ON Semicoductor na 

využití jejich velkokapacitního parkoviště. Ale naší snahou je dostat návštěvníky do města i jinou formou dopravy, 

než jsou automobily.  

usnesením č. 9/15/ZM/23/02/2021  - Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informace o 

průběhu zpracování Plánu udržitelné městské mobility a souhlasí s rozpracováním scénářů rozvoje dle důvodové 

zprávy a předložených příloh.  

Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (R. Mácha)  

  

Hosté u bodu: Mgr. Petr Pšenička  

E) Odbor školství a sportu 

 9 - Programová podpora 2021 - předkládají: Ing. Jan Kučera MSc., Ing. Dušan Vrážel   

Důvodová zpráva:  

V souladu s Čl. XV. „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm“ (dále jen „Zásady“) 

schválených zastupitelstvem města Rožnova pod Radhoštěm dne 12. 11. 2020 usnesením č. 8/13/ZM/12/11/2020, 

předkládáme zastupitelstvu města návrhy na poskytnutí programové dotace z rozpočtu města pro rok 2021 v rámci 

programů:PROGRAM I Podpora sportovních jednorázových aktivit a akcíPROGRAM II Částečná úhrada provozních nákladů 

spolků, v jejichž vlastnictví jsou sportovní zařízeníPROGRAM III Částečná úhrada pronájmu sportovních zařízeníPROGRAM 

IV Podpora pravidelného sportu dětí a mládežePROGRAM V Podpora organizačního zajištění zvyšování kvality života 

seniorůPROGRAM VI Podpora aktivit a akcí v oblasti kulturyPROGRAM VII Podpora komunitního životaPROGRAM VIII 

Podpora vzdělávacích činnostíPROGRAM IX Podpora spolupráce mezi partnerskými městyPROGRAM X Podpora aktivit a 

akcí v oblasti životního prostředíPředložené žádosti o poskytnutí programové podpory posuzovaly v souladu s uvedenými 

Zásadami na svých jednání dotační komise, a to podle svých zaměření (rada seniorů, kulturní komise, komise zdravého 

města MA21, životního prostředí a sportovní komise). Závěrečné zprávy z hodnocení žádostí jednotlivých komisí (příloha č. 

3) jsou nedílnou součástí této důvodové zprávy. Jak vyplývá z těchto zpráv, nebylo možné vždy vyhovět všem předloženým 

žádostem. Důvodem úplného nevyhovění některých žádostí bylo nesplnění programových zásad a podmínek stanovených 

pro žadatele v jednotlivých programech. Konkrétní zdůvodnění je uvedeno v jednotlivých zprávách uvedených dotačních 

komisí. Dotační komise dále částečné nevyhověly některým žadatelům v plné výši, z důvodu že výše požadovaných 

finančních prostředků ze strany žadatelů převýšila finanční prostředky, které jsou na programovou podporu určeny. Po 

zhodnocení kvalit a potřebnosti jednotlivých projektů doporučují dotační komise zastupitelstvu města přidělení finančních 

prostředků žadatelům dle přílohy č. 1 a nepřidělení finančních prostředků žadatelům dle přílohy č. 2.  
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Přílohy: 

 Příloha č. 1: Dotace_priloha_1.pdf 

 Příloha č. 2: Dotace_priloha_2.pdf 

 Příloha č. 3: zpravy_komisi.pdf 

 Příloha č. 4: ZASADY_PRILOHA_2_smlouva_PP_2021.pdf 

Diskuze:  

Mgr. Drápal - táže se, zda ponížená částka na provoz  zimního stadionu  byla projednána s Ing. Žákem? 

Náklady na provoz nemusí být pouze energie, jsou energie, které se musí hradit,  aby zachovávaly funkčnost 

budovy. 

 Mgr. Vančurová - částku s Ing. Žákem neprojednávali, v průběhu roku může v případě potřeby Ing. Žák podat 

další žádost o individuální dotaci.  

usnesením č. 10/15/ZM/23/02/2021  - Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo žádosti o 

poskytnutí programových dotací a po projednání  

 1. schvaluje poskytnutí programové dotace jednotlivým žadatelům na projekty a ve výši uvedené v předložené 

příloze č. 1 

 2. ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvy o poskytnutí programové dotace dle vzoru schváleného na 

zasedání zastupitelstva města usnesením č. 8/13/ZM/12/11/2020 pro jednotlivé příjemce programové dotace a 

 3. pověřuje vedoucího odboru školství a sportu k podepsání smluv o poskytnutí programové dotace s 

jednotlivými příjemci.  

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

usnesením č. 11/15/ZM/23/02/2021  - Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo žádosti o 

poskytnutí programových dotací a po projednání neschvaluje poskytnutí programové dotace jednotlivým 

žadatelům na projekty uvedené v předložené příloze č. 2.  

Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Blinková), Nehlasovalo: 0  

 Pozn. k usnesení - p. Petr Jelínek hlasuje PRO, ale z technických důvodů se mu nepodařilo hlasování 

uskutečnit.  

  10 - Individuální dotace 2021 I. kolo - předkládají: Ing. Dušan Vrážel, Ing. Jan Kučera MSc.   

Důvodová zpráva:  

V souladu s časovým harmonogramem individuálních dotací a s čl. VIII Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města 
schválených Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm dne 12.11.2020 usnesením č. 8/13/ZM/12/11/2020 (dále jen 
Dotační zásady) byla podána následující žádost o individuální dotaci z rozpočtu města v rámci prvního kola:id. č.subjekt 
název celkové nákladypožadavek1KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, 
 spol. s r. o.Zabezpečení veřejně prospěšné činnosti - 
 provoz zimního stadionu5 620 0004 216 586Posuzování a hodnocení žádostí o poskytnutí individuální dotace v souladu s 
Dotačními zásadami posuzuje a hodnotí rada města a to na základě podkladů s ohledem na účel určený žadatelem v 
žádosti, doporučení komisí a podle dotačních zásad. K žádostem, které přesahují v jednotlivém případě částku 50 000Kč, 
rada města svým usnesením doporučuje zastupitelstvu města návrhy dotací podle jednotlivých žádostí. Dne 12. 2. 2021 
rada města projednala předmětnou žádost s požadavkem vyšším než 50 tis. a přijala k ní následující doporučení pro 
zastupitelstvo města:Žádost počítá se zabezpečením ledové plochy v roce 2021 po dobu sedmi měsíců (leden, únor, březen, 
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září, říjen, listopad a prosinec) a náklady za energie mají činit za tuto dobu 1 200 000 Kč (měsíčně cca 171 400Kč). 
Vzhledem k stále panující coronavirové situaci a nemožnosti otevřít sportoviště minimálně v období leden - únor, rada města 
dospěla k závěru, že doporučuje zastupitelstvu města požadovanou individuální dotaci snížit o 342 800Kč, což je 
odpovídající platba za energie vztahující se k těmto dvěma měsícům."Rada města Rožnov pod Radhoštěm doporučuje 
zastupitelstvu města poskytnout individuální 
 dotaci společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o. , se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov 
 pod Radhoštěm, IČ 48390453 ve výši 3 873 786 Kč na projekt Zabezpečení veřejně prospěšné 
 činnosti - provoz zimního stadionu“ 
Přílohy: 
 Příloha č. 1: IND_I_1.pdf 
 Příloha č. 2: IND_I_1_aktualizace_zadosti.pdf 
 Příloha č. 3: ZASADY_PRILOHA_3_smlouva_IND_2021.pdf 

 

  

usnesením č. 12/15/ZM/23/02/2021  - Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí 

individuální dotace společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod 

Radhoštěm, IČ 48390453 ve výši 3 873 786Kč na projekt Zabezpečení veřejně prospěšné činnosti – provoz 

zimního stadionu dle důvodové zprávy a předložených příloh a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvu 

o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 

8/13/ZM/12/11/2020 dne 12.11.2020 s příjemcem individuální dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a 

sportu MěÚ k podpisu této smlouvy.  

Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Blinková), Nehlasovalo: 1 (P. Jelínek)  

  

F) Odbor správy majetku 

 11 - Projednání a schválení kupní smlouvy č. 028/2021/OSM na prodej pozemků p. č. 569, p. č. 565/1, p. č. 

561/23 a p. č. 573/24 v k. ú. Hážovice společnosti Valašský golfový klub spol. s r.o. - předkládají: Ing. Radim 

Holiš, Ing. Dalibor Kubiš   

Důvodová zpráva:  

Společnost Valašský golfový klub spol. s r.o. podala dne 31.7.2020 jménem jednatelky společnosti Ing. Aleny Průšové městu 
Rožnov pod Radhoštěm žádost o odkoupení pozemků ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (příloha č. 5): 
 • pozemku p. č. 569 o výměře 73 m2 - ostatní plocha, mez,stráň 
 • pozemku p. č. 565/1 o výměře 100 m2 - ostatní plocha, neplodná 
 vyznačených v katastrálním snímku, který je přílohou č. 9 projednávaného bodu, 
 • části pozemku p. č. 561/3, odděleného a nově označeného jako pozemek p. č. 561/23 o výměře 809 m2 vedeného jako 
ostatní plocha, ostatní komunikace 
 a části pozemku p. č. 573/1, odděleného a nově označeného jako pozemek p. č. 573/24 o výměře 2207 m2 vedeného jako 
lesní pozemek, 
 dle geometrického plánu č. 500-70783/2020, který je přílohou č. 4 projednávaného bodu, 
 to vše v k. ú. Hážovice. 
 Záměrem Valašského golfového klubu spol. s r.o. je přičlenit výše uvedené pozemky k zázemí golfového areálu, příloha č. 7 
(pozemky v k.ú. Dolní Bečva na LV 1557) a příloha č. 8 (pozemky v k.ú. Hážovice na LV 566). 
  
 Podanou žádost projednala koordinační skupina dne 04.08.2020 (odložila stanovisko města na další jednání koordinační 
skupiny za účasti starosty města) a dne 18.08.2020 a doporučila další jednání s Valašským golfovým klubem spol. s r. o. 
 Dne 27.11.2020 proběhlo jednání s panem Ing. Zbyňkem Průšou, společníkem společnosti Valašský golfový klub spol. s 
r.o., za účasti vedení města (starosta) a majetkoprávního oddělení (Ing. Kubiš a Ing. Pavelková), kde bylo deklarováno, že 
průchodnost dané lokality nebude prodejem výše uvedených pozemků narušena. Původní cesta vedoucí přes p. č. 561/3 již 
není využívána a je neprůchozí. Jednáním byla také stanovena podmínka dané pozemky neoplocovat. 
  
 Dle stanoviska jednatele společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., pana Rostislava Poláška ze dne 03.12.2020, jsou dotčené 
pozemky k prodeji vklíněny do rozsáhlého areálu golfového hřiště a již dlouhou dobu nejsou využívány k provozu lesního 
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hospodářství. Jejich prodejem nedojde k omezení hospodaření na přilehlých lesních pozemcích v majetku města Rožnov 
pod Radhoštěm. Souhlasné stanovisko společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. k záměru na prodej městských pozemků 
společnosti Valašský golfový klub spol. s r.o. tvoří přílohu č. 6 tohoto podání. 
  
 Geometrické zaměření proběhlo na základě vyznačení v terénu za účasti jednatele Městských lesů, starosty města a Ing. 
Průši. Následně bylo navržené zaměření pro oddělení městských pozemků ověřeno v terénu zástupcem majetkoprávního 
oddělení (Ing. Kubiš). 
 Společnost Valašský golfový klub spol. s r.o. nechala na své náklady vyhotovit oddělovací geometrický plán č. 500-
70783/2020. 
  
 Pro stanovení ceny úřední a obvyklé byl zpracován znalecký posudek č. 104-2020 ze dne 17.12.2020 vypracovaný Ing. 
Janem Tkáčikem, Ph.D., IČO 87759586, Jarcová 102, 756 24 Bystřička, uvedený v příloze č. 2. Dle znaleckého posudku je 
cena obvyklá tržní pozemků p. č. 569, p. č. 565/1, p. č. 561/23 a p. č. 573/24 v k. ú. Hážovice stanovena v rozmezí 47.835,- 
až 63.780,- Kč (což činí 15,- až 20,- Kč/m2) a cena úřední ve výši 42.536,59 Kč (což činí 13,34 Kč/ m2). Cena za prodej 
výše uvedených pozemků byla stanovena dohodou mezi společností Valašský golfový klub spol. s r.o. a městem Rožnov 
pod Radhoštěm ve výši 159.450,- Kč (což činí 50,- Kč / m2). 
  
 Pro realizaci převodu musí být nově oddělený lesní pozemek p. č. 573/24 v k. ú. Hážovice odňat z lesního půdního fondu. 
Proto byl vyhotoven znalecký posudek č. 106-2021 ze dne 01.02.2021 rovněž Ing. Janem Tkáčikem, Ph.D. pro stanovení 
výše poplatku za trvalé odnětí pozemku plnění funkcí lesa a pro stanovení výše škody na lesním pozemku v důsledku 
trvalého odnětí plnění produkční funkce a uveden v příloze č. 3.  
 Náklady na vynětí jsou dle platné metodiky pro rok 2021 stanoveny na 58.810,- Kč po zaokrouhlení a škoda z trvalého 
odnětí plnění produkční funkce nebyla stanovena pro její bezpředmětnost.  
  
 Společnost Valašský golfový klub spol. s r.o. bude hradit cenu pozemku (159.450,- Kč), náklady na odnětí pozemku z 
lesního půdního fondu (58.810,- Kč) a náklady na zpracování znaleckých posudků ve výši 5.950,- Kč. Celková kupní cena je 
tedy 224.210,- Kč. 
  
 Záměr na prodej pozemků p. č. 569, p. č. 565/1, p. č. 561/23 a p. č. 573/24 v k. ú. Hážovice byl schválen Radou města 
Rožnov pod Radhoštěm dne 18.12.2020, usnesením č. 1473/76 a zveřejněn na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím 
dálkový přístup, od 08.01.2021 do 25.01.2021. V době zveřejnění záměru na úřední desce nebyly vzneseny žádné 
připomínky ani podněty k prodeji.  
  
 Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání prodej pozemků p. č. 569 o výměře 73 m2 a p. č. 565/1 
o výměře 100 m2 vedených jako ostatní plocha a část pozemku p. č. 561/3, oddělenou a nově označenou jako pozemek p. 
č. 561/23 o výměře 809 m2 vedenou jako ostatní plocha a část pozemku p. č. 573/1, oddělenou a nově označenou jako 
pozemek p. č. 573/24 o výměře 2207 m2 vedenou jako lesní pozemek, ve znění kupní smlouvy č. 028/2021/OSM uvedené v 
příloze č. 1 projednávaného bodu.  
Přílohy: 
 Příloha č. 1: P1_Kupni_smlouva_prodej_pozemku_vc._lesa_Valassky_golfovy_klub_c.28_2021_OSM_finalni_verze.pdf 
 Příloha č. 2: P2_ZP_c._104_2020_stavenoveni_ceny_Ing._Jan_Tkacik.pdf 
 Příloha č. 3: P3_ZP_c._106_2021_vyneti_z_lesniho_fondu_Ing._Jan_Tkacik.pdf 
 Příloha č. 4: P4_geometricky_plan_c._500_70783_2020_signed.pdf 
 Příloha č. 5: P5_zadost_o_prodej_pozemku_Valasskeho_golfoveho_klubu.pdf 
 Příloha č. 6: P6_stanovisko_Mestske_lesy_prodej_lesa.pdf 
 Příloha č. 7: P7_KM_orto_pozemky_Valass._golf._klubu_v_k.u._D._Becva_z_nahlizeni_do_KN_k_17.8.2020_z_PDF.jpg 
 Příloha č. 8: P8_KM_orto_pozemky_Valass._golf._klubu_v_k.u._Hazovice_z_nahlizeni_do_KN_k_17.8.2020_z_PDF.jpg 
 Příloha č. 9: P9_KM_orto_p.c._565_1_a_569_mesto_k.u._Hazovice_u_golfu.pdf 

  

usnesením č. 13/15/ZM/23/02/2021  - Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej:  

 • pozemku p. č. 569 o výměře 73 m2 - ostatní plocha, mez, stráň 

 • pozemku p. č. 565/1 o výměře 100 m2 ostatní plocha, neplodná 

 • části pozemku p. č. 561/3, odděleného a nově označeného jako pozemek p. č. 561/23 o výměře 809 m2 

vedeného jako ostatní plocha, ostatní komunikace 
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 a části pozemku p. č. 573/1, odděleného a nově označeného jako pozemek p. č. 573/24 o výměře 2207 m2 

vedeného jako lesní pozemek,  

 dle geometrického plánu č. 500-70783/2020, který je přílohou č. 4 projednávaného bodu, to vše v k. ú. Hážovice,  

 ve prospěch společnosti Valašský golfový klub spol. s r.o., se sídlem Horní Paseky 2664, 756 61 Rožnov pod 

Radhoštěm, IČO 25874187, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, a uzavření kupní smlouvy č. 

028/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a společností Valašský golfový klub 

spol. s r.o. jako kupující ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva je 

součástí tohoto usnesení. 

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

  12 - Projednání a schválení Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 29/2021/OSM mezi městem Rožnov pod 

Radhoštěm a Zlínským krajem (převod silnice na ul. Palackého včetně pozemků a mostu u Eroplánu). - 

předkládají: Ing. Radim Holiš, Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš   

Důvodová zpráva:  

Na území města Rožnov pod Radhoštěm se nacházejí komunikace ve vlastnictví Zlínského kraje, 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. 3525/50, 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, 76001 Zlín, IČ 70934860, do vlastnictví města 
Rožnov pod Radhoštěm. 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. 29/2021/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 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 a zařazení předmětného úseku silnice do kategorie 
místních komunikací.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_pozemky_most_c.29_2021_OSM_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_PDF.jpg 
 Příloha č. 3: P3_KM_orto_Most_u_Eroplanu_z_PDF_vyznac_u.jpg 

  

usnesením č. 14/15/ZM/23/02/2021  - Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje budoucí 

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. 3525/50, p. č. 3689/5, p. č. 3689/1 a p. č. 3689/6,a veškerých součástí a 

příslušenství, 

 2) pozemků p.č. 3616/1 a p.č. 3616/2 včetně veškerých součástí a příslušenství, 
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 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. 29/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako 

budoucím obdarovaným a Zlínským krajem jako budoucím dárcem ve znění uvedeném v příloze č. 1 

projednávaného bodu. Zastupitelstvo města pověřuje místostarostu města Ing. Jana Kučeru, MSc. k podpisu 

schválené smlouvy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 

 Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 2 (K. Kosová, J. Kučera), Nehlasovalo: 0  

  13 - Projednání a schválení smlouvy o koupi staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a bezúplatný 

převod pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od společnosti EDEN ROŽNOV s.r.o. (lokalita Eden, I.etapa) do 

vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, č.30/2021/OSM. - předkládají: Ing. Radim Holiš, Mgr. Kristýna Kosová, 

Ing. Dalibor Kubiš   

Důvodová zpráva:  

EDEN Rožnov s.r.o. (dále jen "EDEN Rožnov" nebo "převodce") 
 vybudoval v souvislosti s výstavbou bytových domů na ul. Písečná stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury na a v 
pozemcích v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. 
  
 Podkladem pro vybudování staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury byly následující vydané dokumenty: 
 - stavební povolení sp.zn. MěÚ/OŽP/42271/2017/VH/Šu-231/2 ze dne 14.2.2018, které nabylo právní moci dne 20.3.2018 
 - stavební povolení sp.zn. MěÚ/Vyst/42297/2017//Pa ze dne 21.3.2018, které nabylo právní moci dne 21.4.2018 
 - stavební povolení sp.zn. MěÚ/Vyst/06807/2018/Šr ze dne 25.4.2018, které nabylo právní moci dne 26.5.2018. 
  
 EDEN Rožnov je dle: 
 - kolaudačního souhlasu s užíváním stavby "EDEN Rožnov" - IO 20 jednotná kanalizace, IO 21 vodovod, sp. zn. 
MěÚ/OŽP/06580/2019/VH/Šu-231/2 ze dne 14.3.2019 (příloha č.6 projednávaného bodu) 
 - kolaudačního souhlasu s užíváním stavby "EDEN Rožnov - Pozemní komunikace, lokalita Písečný v RpR" - veřejně 
přístupná účelová komunikace, chodník pro pěší včetně odvodnění, sp. zn. MěÚ/Vyst/06573/2019//Pa ze dne 25.3.2019 
(příloha č.7 projednávaného bodu) 
 - kolaudačního souhlasu s užíváním stavby "EDEN Rožnov", která spočívá ve výstavbě tří bytových domů (12 bytů), 
zpevněných ploch, odstavných stání, vsakovacích studní, uličních vpustí, IO 24 veřejného osvětlení, IO 25 slaboproudých 
rozvodů (chránička) a IO 27 přeložce slaboproudých rozvodů, sp. zn. MěÚ/Vyst/10624/2019/Šr ze dne 15.5.2019 (příloha č.8 
projednávaného bodu) 
 výlučným vlastníkem staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury: 
  
 1) komunikace, kde  
 - asfaltová vozovka o celkové zpevněné ploše 1637,90 m2, šířce 6m, včetně odvodnění do jednotné kanalizace je umístěna 
na pozemcích p.č. 1250/46, p.č. 1250/38, p.č. 1250/44, p.č. 2442/84, p.č. 3605/1, p.č. 3605/14, p.č. 3605/13 a p.č. 2464/25, 
vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 
 - komunikace pěší - chodník o celkové zpevněné ploše 518,00 m2, šířce 2m je umístěn na pozemcích p.č. 1250/42, p.č. 
1250/43, p.č. 1250/40, p.č. 1250/47, p.č. 1250/37, p.č. 1250/48, p.č. 2442/85, p.č. 3605/12, p.č. 3605/13 a p.č. 2464/72, vše 
v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 
 - vozovka z betonové dlažby o celkové zpevněné ploše 486,50 m2 je umístěna na pozemcích p.č. 2464/25 a p.č. 3605/1, 
vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle situačního výkresu v příloze č.12 projednávaného bodu. 
 2) vodovodního řadu o celkové délce 204,1 m, kde 
 - vodovodní řad 1 z PE DN 100 mm v délce 69,23 m je na a v pozemcích p.č. 3605/1, p.č. 2464/71, p.č. 2464/25 a p.č. 
2464/69, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, vodovod je ukončen podzemním hydrantem Js 80  
 - vodovodní řad 2 z PE DN 100 mm v délce 134,87 m je na a v pozemcích p.č. 2442/86, p.č. 2442/85, p.č. 2442/84, p.č. 
3605/1 a p.č. 2464/25, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, 
 - hl. vodoměrná šachta na a v pozemku p.č. 2464/71, 
 dle situačního výkresu v příloze č.13 projednávaného bodu. 
 3) jednotná kanalizace (splašková o celkové délce cca 331,40 m a dešťová kanalizace z komunikace) na a v pozemcích p.č. 
1250/1, p.č. 1250/46, p.č. 1250/38, p.č. 1250/44, p.č. 2442/84, p.č. 3605/1, p.č. 2464/25 a p.č. 2464/69, vše v k.ú. Rožnov 
pod Radhoštěm.  
 - stoka z PVC DN 300 mm o délce 331,40 m 
 - revizní šachty DN 600 mm v počtu - 9 ks 
 - vsakovací studny z betonových skruží pro komunikaci - 3 ks 
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 - uliční vpusti - 7 ks 
 - odtoky z uličních vpustí PVC DN 150 mm v délce 34,89 m  
 - odtoky z uličních vpustí PVC DN 100 mm v délce 23,33 m, 
 dle situačního výkresu v příloze č.14 projednávaného bodu. 
 4) veřejného osvětlení se 14 sloupy a 18 ks svítidel o délce zemního kabelu 316 m, na a v pozemcích p.č. 1250/1, p.č. 
1250/47, p.č. 1250/46, p.č. 1250/41, p.č. 1250/39, p.č. 1250/35, p.č. 3611/2, p.č. 3611/1, p.č. 2442/57, p.č. 2442/103, p.č. 
2442/102, p.č. 2442/101, p.č. 2442/84, p.č. 2442/85, p.č. 2442/56, p.č. 2442/88, p.č. 2442/89, p.č. 2442/92, p.č. 2442/91, 
p.č. 3605/1, p.č. 2464/25, p.č. 2464/71, p.č. 2464/69 a p.č. 2464/78, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, 
 dle situačního výkresu v příloze č.15 projednávaného bodu. 
 (dále jen „veřejná infrastruktura“). 
  
 Předpokládané celkové rozpočtované náklady na jednotlivé stavby byly před zahájením stavby celkem 10.888.823,- Kč 
včetně DPH. 
 Předmětem výkupu jsou na základě smlouvy s názvem „Plánovací smlouva ke stavbě Eden Rožnov" (č. sml. 
228/2017/OSM) ze dne 11.7.2017 (příloha č.3 projednávaného bodu) ve znění dodatku č. 1 k této plánovací smlouvě (č. sml. 
228/2017/OSM/1) ze dne 13.8.2019 (příloha č.4 projednávaného bodu) a žádosti o výkup infrastruktury dle plánovací 
smlouvy ke stavbě "Eden Rožnov" z 25.10.2019 doplněné a upřesněné dne 3.2.2021 výše uvedené stavby: asfaltová 
komunikace, chodník, vozovka z betonové dlažby, jednotná kanalizace, vodovodní řad a veřejné osvětlení, které vybudoval 
převodce na své náklady. 
 Dle předložených dokladů činily celkové fakturované náklady za výše uvedené stavby po zaokrouhlení 7.897.941,00 Kč 
včetně DPH. 
 Znaleckým posudkem č. 3-2021 z 30.1.2021 (příloha č.5 projednávaného bodu) byla znalcem Ivo Pupíkem, 1.máje 1036, 
75701 Valašské Meziříčí stanovena obvyklá cena pro vykupované stavby ve výši 6.580.000,- Kč včetně DPH. 
 Podle čl. 5. platných „Pravidel výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury“, schválených Zastupitelstvem 
města Rožnova p.R. dne 5.11.2019 usnesením č. 17/VII ( dále jen „Pravidla“ ) přísluší převodci vyplacení 30% z výsledné 
nejnižší ceny (fakturované, určené znalcem) při stavbě bytových domů ostatními stavebníky, v tomto případě celkem 
1.974.000,- Kč včetně DPH z částky stanovené znaleckým posudkem. Na základě žádosti převodce a v souladu s Pravidly 
bude celková částka vyplacena ve 3 splátkách, kde první a druhá splátka budou po dohodě a v návaznosti na schválený 
rozpočet města Rožnov p.R. pro rok 2021 vyplaceny v průběhu roku 2021 za ve smlouvě dohodnutých podmínek a třetí 
splátka bude vyplacena do 30.6.2022. 
 Výpočet kupní ceny je v příloze č. 9 projednávaného bodu. Výše jedné splátky je 658.000,-Kč včetně DPH. 
 Dle výše uvedené plánovací smlouvy se město dále zavázalo vyplatit převodci část prokazatelně a účelně vynaložených 
nákladů na odstranění a vybudování nového oplocení areálu Základní školy 5.května ve výši 50%.  
 Z předložených dokladů za demontáž a výstavbu nového oplocení je částka ve výši 50% po zaokrouhlení 54.148, - Kč 
včetně DPH. 
 Bylo dohodnuto, že částka 54.148, - Kč včetně DPH za demontáž a výstavbu nového oplocení bude vyplacena s první 
splátkou. 
  
 Součásti smlouvy pro výkup výše uvedené veřejné infrastruktury je i bezúplatný převod pozemků p.č. 2442/84, p.č. 2442/85, 
p.č. 2464/25 a p.č. 2464/72, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, pod veřejnou účelovou komunikací – asfaltová vozovka, 
chodníkem a vozovkou z betonové dlažby, do vlastnictví města od společnosti EDEN Rožnov (příloha č.10 a č.11 
projednávaného bodu).  
 Na bezúplatně převáděné pozemky byl vyhotoven Znalecký posudek č. 2-2021 z 26.1.2021 znalcem Ivo Pupíkem, 1.máje 
1036, 75701 Valašské Meziříčí, kde byla stanovena obvyklá cena pro tyto pozemky v celkové výši 298.800,- Kč vč. DPH 
(což činí 200Kč/m2). Znalecký posudek je uložen k nahlednutí na odboru správy majetku. V předkládané smlouvě je v odst. 
8 čl. IV mimo jiné stanoveno že EDEN Rožnov jako prodávající přebírá záruku za jakost převáděné veřejné infrastruktury, 
přičemž záruční doba se sjednává v délce 3 let ode dne převzetí veřejné infrastruktury městem Rožnov (toto ustanovení je 
upraveno odchylně od odst. 4 čl. X. Plánovací smlouvy, a to v souladu s bodem 6 písm. e) Pravidel výkupu staveb veřejné 
dopravní a technické infrastruktury ze dne 5.11.2019. Druhým důvodem této úpravy je zjištěná insolvence generálního 
dodavatele stavby, která neposkytuje městu dostatečnou jistotu, že by se v budoucnu práv ze záruky domohlo, pokud by 
došlo jen k původně zamýšlenému postoupení záruky.) Rada města na svém zasedání č. 82 dne 12. 2. 2021 usnesením č. 
1576/82 projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení veřejné dopravní a technické infrastruktury a 
bezúplatný převod vlastnického práva k pozemkům. 
 Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení Smlouvu o koupi staveb veřejné dopravní a technické 
infrastruktury a bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům č. 30/2021/OSM ve znění uvedeném v příloze č.1 
projednávaného bodu, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě.Z důvodu aktuálně váznoucích zástavních práv 
smluvních na převáděných pozemcích p.č. 2442/84, p.č. 2442/85, předloží odbor správy majetku schválenou smlouvu k 
podpisu starostovi města až po výmazu zástavních práv na převáděných pozemcích, jak je uvedeno v návrhu usnesení, 
protože smlouva obsahuje prohlášení převodce, že převáděné věci nejsou zatíženy zástavním právem. Z Pravidel vyplývá a 
převodce byl s tímto od počátku již při uzavření Plánovací smlouvy srozuměn, že město nepřijímá do vlastnictví věci 
zatížené zástavními právy. V příloze č. 2 projednávaného bodu je jednatelem společnosti EDEN Rožnov s.r.o. podepsaná a 
odsouhlasená verze předkládané smlouvy.  
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Přílohy: 
 Příloha č. 1: P01_Smlouva_o_prevodu_veci_pozemky_a_stavby_IS_EDEN_c.30_2021_OSM_do_ZM.pdf 
 Příloha č. 2: P02_Sml_o_koupi_staveb_c._30_2021_OSM_podepsana_EDEN_ROZNOV_20210216.pdf 
 Příloha č. 3: 
P03_PS_228_2017_OSM_Pisecna_EDEN_x_mesto_RpR_voda_splaska_cesta_chodnik_VO_parafovana_podepsana_prilo
hy_OCR.pdf 
 Příloha č. 4: 
P04_Dodatek_c.1_c.228_2017_OSM_1_k_Planovaci_smlouve_c._228_2017_OSM_EDEN_parafovana_podepsana_priloha
_OCR.pdf 
 Příloha č. 5: P05_Znalecky_posudek_c._3_2021_inzenyrske_stavby_MU_R.p.R._Eden.pdf 
 Příloha č. 6: P06_Kolaudacni_souhlas_Eden_I_jednotna_kanalizace_vodovod_z_14.3.2019.pdf 
 Příloha č. 7: P07_Kolaudacni_souhlas_Eden_I_komunikace_chodnik_z_25.3.2019.pdf 
 Příloha č. 8: 
P08_Kolaudacni_souhlas_Eden_I_VO_3_bytove_domy_12_bytu_zpevnene_plochy_slabouproude_rozvody_z_15.5.2019.pd
f 
 Příloha č. 9: P09_Tabulka_vypoctu_ceny_za_vykup_IS_EDEN_1.etapa.pdf 
 Příloha č. 10: 
P10_KM_orto_k.u._RpR_lokalita_Eden_1.etapa_vyznac._pozemky_k_prevodu_stav_k_19.1.2021_z_Dalk._pristupu_do_KN
.pdf 
 Příloha č. 11: P11_Vypis_pozemku_graficke_znazorneni.pdf 
 Příloha č. 12: 
P12_SO06_08_priloha_k_GDSPS_situace_zpevnene_plochy_asfaltova_cesta_chodnik_betonova_vozovka_oploceni.pdf 
 Příloha č. 13: P13_IO21_priloha_k_GDSPS_01_situace_vodovod_opravena.pdf 
 Příloha č. 14: P14_IO20_priloha_k_GDSPS_situace_kanalizace.pdf 
 Příloha č. 15: P15_IO24_priloha_k_GDSPS_situace_verejne_osvetleni.pdf 
  

Diskuze:  

p. Koryčanský - namítá, že vůči developerským projektům jsme velmi vstřícní. Přebíráme komunikace do 

majetku města přitom firma, která prováděla výstavbu komunikací je v insolvenci.  

 Mgr. Kosová - vycházíme ze zpracovaných pravidel s investorem jsme vyjednávali dlouho, ze strany Odboru 

správy majetku je snaha výše uvedené stavby převzít, jakmile bude vše v pořádku. Naší snahou je vyjít vstříc 

lidem, kteří se ve městě snaží stavět.  

 Ing. Holiš - dodává, že přebírka plochy trvá už rok, 1.5 mil. jsme neuznali. Co se týče převzetí majetku, pokud 

vzniknou škody,  máme jasné podmínky, jak tyto škody budeme vymáhat. Smlouva nebude podepsána, pokud 

nebude vše v pořádku. 

 p. Koryčanský - pokud má investor  ještě nějaké bankovní krytí, navrhuje posečkat alespoň jeden rok. 

  

usnesením č. 15/15/ZM/23/02/2021  -Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje nabytí (koupi) 

staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury, a to: - asfaltové vozovky  

 - komunikace pěší - chodník  

 - vozovka z betonové dlažby 

 - vodovodního řadu 

 - jednotné kanalizace 

 - veřejného osvětlení,za cenu ve výši 1.974.000,- Kč včetně DPH,bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2442/84, p.č. 

2442/85, p.č. 2464/25 a p.č. 2464/72, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, pod veřejnou účelovou komunikací – 
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asfaltová vozovka, chodníkem a vozovkou z betonové dlažby, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle 

důvodové zprávy a předložených příloh, vše od společnosti EDEN ROŽNOV s.r.o., Dlouhá 730/35, Staré Město, 

111 00 Praha 1, IČO 05050651a uzavření smlouvy č. 30/2021/OSM o koupi staveb veřejné dopravní a technické 

infrastruktury a bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům ve znění uvedeném v příloze č. 1 

projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností EDEN ROŽNOV s.r.o. jako 

převodcem. Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat 

až po výmazu zástavních práv na převáděných pozemcích, dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí 

tohoto usnesení.  

Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo se: 5 (L. Adámek, M. Blinková, J. Koryčanský, J. Kučera, A. Vychodil), 

Nehlasovalo: 0  

  14 - Schválení „Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku“ č. 37/2021/OSM v k.ú. Tylovice od ČR-Státního 

pozemkového úřadu do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (nově oddělený pozemek p.č. 837/12 z 

pozemku p.č. 837/1, ul. Hrnčířská). - předkládají: Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš   

Důvodová zpráva:  

Na území města Rožnov pod Radhoštěm se nacházejí některé asfaltové komunikace ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm (dále jen „město“), ale pozemky pod těmito komunikacemi jsou jiných vlastníků mezi nimiž je i Státní pozemkový 
úřad. 
 Město dlouhodobě jedná se Státním pozemkovým úřadem, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj ve Zlíně (dále jen 
„SPÚ“) o převod pozemků, na nichž se nachází zpevněné místní nebo účelové komunikace ve vlastnictví města Rožnov p.R. 
 Na základě dřívější korespondence a nových jednání v roce 2020, byly z SPÚ zaslány pokyny s postupem pro realizaci 
bezúplatného převodu části pozemku p.č. 837/1 v k.ú. Tylovice, na němž má město asfaltovou komunikaci (ul. Hrnčířská) 
vedenou v pasportu místních komunikací pod č. 609c a 701c.Dle požadavku SPÚ nechal OSM vyhotovit na náklady města 
geometrický plán č. 1323-25/2020 (příloha č.2) pro rozdělení pozemku p.č. 837/1 v k.ú. Tylovice. 
 Geometrickým plánem byla z pozemku p.č. 837/1 ve vlastnictví SPÚ oddělena část pozemku nově označeného jako p.č. 
837/12 o výměře 3181 m2, na němž se nachází asfaltová komunikace ve vlastnictví města.Na jednání zastupitelstva města 
konaného dne 26.5.2020 byl usnesením č. 9/X schválen bezúplatný převod nově odděleného pozemku p.č. 837/12 v k.ú. 
Tylovice.OSM potom vyplnil žádost, nechal ji podepsat starostovi města, přiložil další požadované dokumenty uvedené v 
žádosti a požádal SPÚ o bezúplatný převod podle § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém 
úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 Dne 12.2.2021 byl z SPÚ na město Rožnov p.R. doručen datovou schránkou průvodní dopis (příloha č. 3 projednávaného 
bodu) s návrhem na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku (č. 1001992162), kde předmětem bezúplatného 
převodu na město je nově oddělený pozemek p.č. 837/12 v k.ú. Tylovice.  
 Snímky katastrální a orto-foto mapy s převáděným nově odděleným pozemkem jsou v příloze č.4, č.5 a č.6 projednávaného 
bodu. 
 Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí nově odděleného pozemku p.č. 
837/12 v k.ú. Tylovice, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě projednávaného bodu. 
Přílohy: 
 Příloha č. 1: P1_c._sml._SPU_1001992162_smlouva_BUP_p.c._837_12_od_SPU_sml.c._37_2021_OSM_el.podpis.pdf 
 Příloha č. 2: P2_GP_1323_25_2020_z_p.c.837_1_nova_p.c._837_12_SPU_ul._Hrncirska_k.u._Tylovice_A4.pdf 
 Příloha č. 3: 
P3_Pruvodni_dopis_z_SPU_BUP_1001992162_sdeleni_k_uzavrni_BUP_od_SPU_c.j._MeU_RpR_015044_2021_z_12.2.20
21.pdf 
 Příloha č. 4: P4_KM_orto_ul._Hrncirska_p.c._837_1_CR_SPU_k.u._Tylovice_cela_z_PDF.jpg 
 Příloha č. 5: P5_KM_orto_ul._Hrncirska_p.c._837_1_CR_SPU_k.u._Tylovice_zpevnena_cast_k_prevodu_z_PDF.jpg 
 Příloha č. 6: 
P6_KM_ul._Hrncirska_p.c._837_1_CR_SPU_k.u._Tylovice_zpevnena_cast_k_prevodu_pozemky_mesta_u_z_PDF.jpg 

  

usnesením č. 16/15/ZM/23/02/2021  -Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm v návaznosti na své 

usnesení č. 9/X ze dne 26.5.2020 schvaluje uzavření smlouvy č. 37/2021/OSM (SPÚ č. 1001992162) o 

bezúplatném převodu pozemku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nabyvatelem a Českou republikou – 

Státním pozemkový úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČO 01312774, jako převádějící ve znění 

uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.  
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Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

  

G) Odbor kanceláře starosty 

 15 - Změny ve vedení města a nové svěření pravomocí místostarostům - předkládají: Ing. Radim Holiš, Ing. 

Martin Beníček   

Důvodová zpráva:  

S ohledem na zvolení současného starosty města Ing. Radima Holiše hejtmanem Zlínského kraje (od 10. 11. 2020), 

navrhuje rada města s účinností od 1. 3. 2021 níže uvedené změny ve vedení města Rožnov pod Radhoštěm. K návrhu 

usnesení prvním v pořadí (změna funkce starosty z uvolněného na neuvolněného, stanovení funkce třetího místostarosty - 

neuvolněného) Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 30. 10. 2018 bylo usnesením č. 3/I stanoveno, že město 

Rožnov pod Radhoštěm má dva místostarosty s tím, že funkce prvního místostarosty byla určena jako funkce, kterou bude 

zvolený zastupitel vykonávat jako uvolněný zastupitel ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, a funkce druhého místostarosty zůstala jako funkce, kterou bude zvolený zastupitel vykonávat jako 

neuvolněný. Funkce starosty byla stanovena jako funkce uvolněná. S účinností od 1. 1. 2021 došlo usnesením zastupitelstva 

města č. 15/14/ZM/08/12/2020 ke změně, a rovněž funkce druhého místostarosty byla určena jako funkce, kterou bude 

zvolený zastupitel vykonávat jako uvolněný zastupitel. S účinností od 1. 3. 2021 navrhuje rada města tyto změny: Ing. Radim 

Holiš zůstane i nadále ve funkci starosty města Rožnov pod Radhoštěm, funkce starosty však bude nově vykonávána jako 

funkce neuvolněného zastupitele. Odměna pro starostu, který svou funkci vykonává jako neuvolněný zastupitel, je upravena 

v § 72 odst. 4 a § 73 zákona o obcích. Podle tohoto paragrafu platí, že obec poskytuje neuvolněnému starostovi odměnu v 

rozmezí od 0,3 do 0,6 násobku výše odměny, která by náležela uvolněnému členovi zastupitelstva, který vykonává funkci 

starosty. Výši odměn stanoví nařízení vlády č. 318/2017 ve znění nařízení vlády č. 338/2017 (účinné od 1. 1. 2020). Pro 

město Rožnov pod Radhoštěm se tato výše odměny pohybuje v rozmezí od 23 533 Kč do 47 065 Kč. Pokud by obec 

odměnu nestanovila, náleží starostovi ze zákona vždy 0,3 násobek výše odměny, která by náležela uvolněnému starostovi. 

Rada města navrhuje, aby výše odměny pro starostu byla ve výši 23 533 Kč, tedy ve výši, kterou má neuvolněný starosta 

zaručenou ze zákona. Bylo by proto nadbytečné, tuto výši odměny stanovit usnesením zastupitelstva. Naopak je v tomto 

případě praktičtější odměnu nestanovit a její výši ponechat na zákonné úpravě, jak je navrženo v návrhu usnesení. Nově 

bude stanovena funkce třetího místostarosty, který svou funkci bude vykonávat jako neuvolněný zastupitel. Odměna pro 

neuvolněného místostarostu je upravena v § 72 odst. 2 a § 73 zákona obcích ve spojení s nařízením vlády č. 318/2017 ve 

znění nařízení vlády č. 338/2017. Neuvolněný místostarosta může vykonávat svou funkci bez finančního ohodnocení, nebo 

za měsíční odměnu do maximální výše 42 360 Kč. Rada města navrhuje, aby třetí (neuvolněný) místostarosta města 

vykonával svou funkci za odměnu ve výši 34 516 Kč měsíčně, tedy ve výši, která v tuto chvíli odpovídá 50% odměny 

stanovené nařízením vlády pro uvolněného místostarostu. V návaznosti na stanovení funkce třetího místostarosty se 

doplňuje usnesení zastupitelstva města č. 7/I ze dne 30. 10. 2018, kterým bylo určeno pořadí místostarostů při zastupování 

starosty a to tak, že v případě nepřítomnosti jak prvního místostarosty, tak druhého místostarosty, zastupuje starostu města 

3. místostarosta. K návrhu usnesení druhém v pořadí (volba nového místostarosty, změna v radě města) Rada města 

navrhuje, aby do funkce třetího místostarosty byl zvolen pan RNDr. Jiří Melcher, trvalým pobytem  Rožnov pod Radhoštěm. 

Rada města se skládá vždy ze starosty a místostarostů (§ 99 odst. 3 zákona o obcích). Zbývající členy rady města volí 

zastupitelstvo z řad zastupitelů (§ 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích). Počet členů rady města musí být vždy lichý a činí 

nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž počet nesmí přesáhnout 1/3 počtu zastupitelů. Počet členů Rady města Rožnov pod 

Radhoštěm je 7, tedy 1/3 z počtu zastupitelů (21). Počet členů rady města nelze zvýšit. S ohledem na předpoklad, že třetím 

místostarostou bude zvolen zastupitel, který dosud nebyl členem rady města, a jedno místo radního je proto nutné uvolnit, 

bylo dne 10. 2. 2021 doručeno starostovi města Ing. Jiřím Pavlicou, zastupitelem města, jeho odstoupení z funkce člena 

Rady města Rožnov pod Radhoštěm, a to ke dni 28. 2. 2021. Ing. Jiří Pavlica tak ke dni 28. 2. 2021 končí ve funkci radního 

a od 1. 3. 2021 se novým členem rady města stává nový místostarosta.K návrhu usnesení třetím v pořadí (rozdělení 

gescí)Zastupitelstvo města je oprávněno v souladu s § 104 odst. 1 zákona o obcích svěřit místostarostům města úkoly v 

určité oblasti (např. na rezortním principu).V souladu s tímto ustanovením svěřilo zastupitelstvo města svým usnesením č. 

7/III ze dne 19. 2. 2019 místostarostům města plnění úkolů v níže uvedených oblastech s tím, že místostarostové nemají 

podpisové oprávnění. Veškeré písemnosti tak jsou předkládány k podpisu starostovi města. Z důvodu změn ve vedení města 

a z důvodu zvýšení operativnosti při podepisování písemností za město navrhuje rada města nové rozdělení s tím, že 

místostarostům města bude nově svěřeno i oprávnění k podepisování veškerých písemností (včetně smluv po projednání 
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příslušným orgánem), které souvisejí se zajištěním plnění úkolů v oblastech jim svěřených. Původní (současné) rozdělení: 

Oblast působnosti 1. místostarosty města: 

 Odbor správy majetku mimo oddělení majetkoprávní Odbor školství a sportu a školské příspěvkové organizace Odbor 

strategického rozvoje a projektů Sociální odbor Oblast působnosti 2. místostarosty (místostarostky) města: 

 Odbor životního prostředí Oddělení územního plánování Koordinace při přípravě projektů zasahujících do veřejného 

prostranství ve spolupráci s odborem investic a starostou Problematika životního prostředí ve spolupráci s odborem správy 

majetku a 1. Místostarostou Oblast kulturyT klub – kulturní agentura, příspěvková organizace Městská knihovna Rožnov pod 

Radhoštěm, příspěvková organizace V přímé působnosti starosty města tak zůstaly tyto oblasti: Odbor vnitřního auditu Útvar 

tajemníka Odbor kanceláře starosty mimo oblast kultury Finanční odbor Právní odbor Odbor investic Oddělení správních 

činností Oddělení majetkoprávní Odbor výstavby a územního plánování mimo oddělení územního plánování Hasičský sbor 

města Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace Městská Policie Rožnov pod Radhoštěm Návrh nového rozdělení s 

účinností od 1. 3. 2021 Oblast působnosti 1. místostarosty města:Odbor správy majetku mimo oddělení majetkoprávní Odbor 

školství a sportu a školské příspěvkové organizace Odbor strategického rozvoje a projektů mimo oddělení územního 

plánování Sociální odbor Útvar tajemníka Odbor řízení lidských zdrojů, kvality a správní agendy Odbor dopravy Oblast 

působnosti 2. místostarosty města: 

 Oddělení územního plánování Oddělení majetkoprávní Odbor životního prostředí a výstavby Odbor kanceláře starosty T 

klub – kulturní agentura, příspěvková organizace Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace 

Koordinace při přípravě projektů zasahujících do veřejného prostranství ve spolupráci s odborem investic a 3. Místostarostou 

Problematika životního prostředí ve spolupráci s odborem správy majetku a 1. Místostarostou Oblast působnosti 3. 

místostarosty města: 

 Odbor investic Hasičský sbor města Rožnov pod Radhoštěm 

 V oblasti přímé působnosti starosty města tak nově zůstane pouze:Odbor vnitřního auditu Finanční odbor Městská Policie 

Rožnov pod Radhoštěm  

Přílohy: 

 Příloha č. 1: 338_2019.jpg 

 Příloha č. 2: odstoupeni.pdf 

  

Diskuze: 

 Ing. Holiš - informuje, že během předchozích dvou měsíců si prošel on společně s místostarosty názorovým 

vývojem. V následujícím období bude ve funkci neuvolněného starosty. Do týmu přijali třetího místostarostu. Za 

sebe garantuje přítomnost v pátky a částečnou přítomnost v některých jiných dnech v týdnu, to celé na 0,2 

pracovního úvazku. Jde o kompromisní variantu, na které se vzájemně shodli s tím, že finanční úvazky jeho a 

třetího místostarosty nečiní celou částku odměny starosty, takže zbývající částka může být nabídnuta 

místostarostům, kteří budou více pracovně vytížení.  

 MUDr. Němeček - informuje zastupitele o znění memoranda opozičního bloku (příloha č. 2) , což jsou zástupci 

stran KDU-ČSL, Piráti, Nezávislí a soukromníci a ODS, přičemž respektují výsledky krajských voleb. Odmítají  

polovičatá řešení a žádají o zachování  vedení města starostou na plný úvazek. Sloučení a vykonávání funkce 

hejtmana kraje a starosty města je neslučitelné. Občané města si zaslouží plné nasazení starosty. 

 Bc. Blinková - práce starosty je na plný úvazek. Náhrada starosty v postu neuvolněného je neakceptovatelná. 

To si pan Holiš jako starosta během 6 let mohl vyzkoušet. 

 p. Adámek - Piráti diskutovali záležitost již u domluvy koalice Zlínského kraje, aby hejtman kraje nevykonával 

souběžně dvě uvolněné funkce.  
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 Ing. Kučera - z Rožnova vzešel hejtman Zlínského kraje, což je samo osobě velkým úspěchem. Zkomplikovalo 

to však situaci v řízení města. Bylo diskutováno více variant, respektujeme výsledky komunálních voleb v roce 

2018. Nyní je zastupitelům předložen kompromis, kterým jsme schopni situaci řešit. Po měsíci vyhodnotíme, zda 

je navržená forma spolupráce funkční.  

 Mgr. Kosová - vyjednávání bylo dlouhé, z variant, které vzešly byla zvolena tato. Jde o kompromis. Následující 

jeden a půl roku bude větší pracovní zátěží pro místostarosty. V rozhodování hrál významnou roli fakt, že 

starosta se podílel na třech velkých projektech a současná jeho výměna by mohla realizaci těchto projektů 

ohrozit. Krajské rozhodování tak dostává pohled i z Rožnova, což vykonávání funkce starosty umožňuje.  

 Ing. Mácha - také podepsal memorandum opozičních zastupitelů. Post hejtmana Zlínského kraje a starosty 

města vyžadují čas, energii a plné nasazení zvláště v současné komplikované době. Výkon obou těchto funkcí 

současně není možné zvládnout plnohodnotně. Pro navržená řešení proto nebude hlasovat. 

 Ing. Holiš - zazněly argumenty, snažil se vysvětlit svůj postoj, zastupitelé mohou dávat zpětnou vazbu a 

hodnocení zda a jak město v tomto obsazení funguje, protože spolupráci budou každý měsíc vyhodnocovat. 

usnesením č. 17/15/ZM/23/02/2021  - Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informace o 

změnách ve vedení města Rožnov pod Radhoštěm uvedených v důvodové zprávě a po projednání s účinností od 

1. 3. 2021: 

 1. mění své usnesení č. 3/I ze dne 30. 10. 2018 tak, že určuje funkci starosty města Rožnov pod Radhoštěm 

jako funkci, kterou bude starosta města vykonávat jako neuvolněný člen zastupitelstva města  

 2. nestanoví výši měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného starosty. Výše měsíční odměny neuvolněného 

starosty se bude řídit platnou právní úpravou.  

 3. stanoví funkci třetího místostarosty města Rožnov pod Radhoštěm, kterou bude zvolený člen zastupitelstva 

města vykonávat jako neuvolněný člen zastupitelstva  

 4. stanoví měsíční odměnu za výkon funkce třetího místostarosty města Rožnov pod Radhoštěm ve výši 34 516 

Kč  

 5. doplňuje své usnesení č. 7/I ze dne 30. 10. 2018, kterým určilo pořadí místostarostů při zastupování starosty, 

o poslední větu, která zní: „Nebude-li přítomen ani druhý místostarosta, zastupuje starostu třetí místostarosta.“  

Hlasování: Pro: 11, Proti: 7 (L. Adámek, M. Blinková, J. Koryčanský, R. Mácha, J. Malcová, Z. Němeček, A. 

Vychodil), Zdrželo se: 1 (J. Melcher), Nehlasovalo: 0  

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

 1. volí s účinností od 1. 3. 2021 třetím místostarostou města Rožnov pod Radhoštěm, který bude vykonávat 

funkci místostarosty jako neuvolněný člen zastupitelstva města, pana RNDr. Jiřího Melchera,  trvalým pobytem  

Rožnov pod Radhoštěm 

 2. bere na vědomí odstoupení zastupitele Ing. Jiřího Pavlici z funkce člena Rady města Rožnov pod Radhoštěm 

ke dni 28. 2. 2021 

 3. bere na vědomí informaci, že s účinností od 1. 3. 2021 se členem Rady města Rožnov pod Radhoštěm stává 

ze zákona třetí místostarosta.  

Hlasování: Pro: 12, Proti: 7 (L. Adámek, M. Blinková, J. Koryčanský, R. Mácha, J. Malcová, Z. Němeček, A. 

Vychodil), Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
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usnesením č. 19/15/ZM/23/02/2021  - Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm ruší ke dni 28. 2. 2021 své 

usnesení č. 7/III ze dne 19. 2. 2019 v plném rozsahu a s účinností od 1. 3. 2021 nově svěřuje, dle § 104 odst. 1 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, místostarostům města zajišťování úkolů v 

samostatné působnosti v těchto oblastech, a to včetně podpisového oprávnění místostarostů města k 

písemnostem souvisejících se zajišťováním plnění úkolů ve svěřených oblastech:  

Oblast svěřená do působnosti 1. místostarosty města: 
 Odbor správy majetku mimo oddělení majetkoprávní 
 Odbor školství a sportu a školské příspěvkové organizace 
 Odbor strategického rozvoje a projektů mimo oddělení územního plánování 
 Sociální odbor 
 
Útvar tajemníka 
 Odbor řízení lidských zdrojů, kvality a správní agendy 
 Odbor dopravy  
 
Oblast svěřená do působnosti 2. místostarosty města: 
 Oddělení územního plánování 
 Oddělení majetkoprávní 
 Odbor životního prostředí a výstavby 
 Odbor kanceláře starosty 
 
T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace 
 Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace 
 Koordinace při přípravě projektů zasahujících do veřejného prostranství ve spolupráci s odborem investic a 3. 
místostarostou 
 Problematika životního prostředí ve spolupráci s odborem správy majetku a 1. místostarostou  
 
Oblast svěřená do působnosti 3. místostarosty města: 
 Odbor investic 
 Hasičský sbor města Rožnov pod Radhoštěm 
 
Hlasování: Pro: 12, Proti: 6 (M. Blinková, J. Koryčanský, R. Mácha, J. Malcová, Z. Němeček, A. Vychodil), 

Zdrželo se: 1 (L. Adámek), Nehlasovalo: 0  

  16 - Mikroregion Vsetínsko - změna zástupce za město Rožnov pod Radhoštěm - předkládají: Ing. Radim Holiš, 

Ing. Martin Beníček   

Důvodová zpráva:  

Město Rožnov pod Radhoštěm je členem Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČO 

702 38 880 (dále jen Sdružení). Orgány Sdružení, ve kterých má město Rožnov p. R. zastoupení, jsou: 

 Valná hromada Rada K návrhu usnesení prvním v pořadí (valná hromada): Valná hromada je nejvyšší orgán Sdružení, který 

se skládá ze zástupců všech členských obcí. Doposud město Rožnov pod Radhoštěm zastupoval a hájil zájmy města na 

valných hromadách v souladu se stanovami Sdružení a usnesením zastupitelstva města č. 16/I ze dne 30. 10. 2018 starosta 

města. V případě, že se starosta města nemohl některé z valných hromad Sdružení zúčastnit, zastupoval město první 

místostarosta města, Ing. Jan Kučera.  

 V návaznosti na stanovení funkce 3. místostarosty města Rožnov pod Radhoštěm a zvolení pana RNDr. Jiřího Melchera 

tímto místostarostou, navrhuje starosta a místostarostové, aby mezi úkoly svěřené třetímu místostarostovi spadalo i 

zastupování města Rožnov pod Radhoštěm na valných hromadách Sdružení.Podle čl. XI odst. 2 v tuto chvíli platných stanov 

Sdružení (stanovy účinné od 1. 7. 2020), je osobou oprávněnou zastupovat člena Sdružení starosta nebo místostarosta 

členské obce, ledaže příslušný orgán obce určí jinou osobu, co by svého zástupce. To znamená, že město je oprávněn 

zastupovat na valné hromadě bez jakéhokoliv dalšího pověření jak starosta, tak kterýkoliv z místostarostů. Aby však bylo 

zřejmé, do čí odpovědnosti zastupování města Rožnov pod Radhoštěm na valných hromadách Sdružení primárně spadá, 
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předkládáme zastupitelstvu města návrh usnesení, kterým povinnost účastnit se valných hromad a hájit na nich zájmy 

Rožnova p. R. uloží nově s účinností od 1. 3. 2021 třetímu místostarostovi města, panu RNDr. Melcherovi.  

 K návrhu usnesení druhém v pořadí (Rada):Rada je statutární orgán Sdružení. Má 7 členů, které volí valná hromada 

Sdružení na návrh členských obcích. Členem Rady byl valnou hromadou na návrh města Rožnov pod Radhoštěm zvolen a 

tuto funkci vykonává Ing. Radim Holiš. Na radě města 12. 2. 2021 informoval starosta města, že podá rezignaci na člena 

Rady Sdružení. Za této situace je žádoucí, aby zastupitelstvo města navrhlo do Rady Sdružení nového zástupce za město 

Rožnov pod Radhoštěm. Vedení města navrhuje, aby byl do Rady Sdružení za město Rožnov pod Radhoštěm nominován 

třetí místostarosta, pan RNDr. Jiří Melcher. 

usnesením č. 20/15/ZM/23/02/2021  -Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm ukládá panu RNDr. Jiřímu 

Melcherovi, zastupiteli města, aby s účinností od 1. 3. 2021 jako nově zvolený třetí místostarosta města Rožnov 

pod Radhoštěm zastupoval a hájil zájmy města Rožnov pod Radhoštěm na valných hromadách Sdružení obcí 

Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČO 70238880 na nejbližším zasedání 

zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm po konání valné hromady informoval o rozhodnutích přijatých 

valnou hromadou.  

Hlasování: Pro: 12, Proti: 2 (M. Blinková, A. Vychodil), Zdrželo se: 5 (L. Adámek, J. Koryčanský, J. Malcová, J. 

Melcher, Z. Němeček), Nehlasovalo: 0  

usnesením č. 21/15/ZM/23/02/2021  - Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí sdělení Ing. 

Radima Holiše, starosty města, že rezignuje na funkci člena Rady Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se 

sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČO 702 38 880, do které byl zvolen valnou hromadou tohoto sdružení na 

základě návrhu města Rožnov pod Radhoštěm, a novým zástupcem města Rožnov pod Radhoštěm do Rady 

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko navrhuje zvolit pana RNDr. Jiřího Melchera,  trvalým pobytem  Rožnov 

pod Radhoštěm, který byl s účinností od 1. 3. 2021 zvolen do funkce třetího místostarosty města Rožnov pod 

Radhoštěm.  

Hlasování: Pro: 13, Proti: 1 (M. Blinková), Zdrželo se: 5 (L. Adámek, J. Koryčanský, J. Malcová, J. Melcher, Z. 

Němeček), Nehlasovalo: 0  

  17 - Schválení návrhu odměn členům a předsedům komisí a výborů za rok 2020, kteří nejsou současně členy 

zastupitelstva města - předkládají: Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Martin Beníček   

Důvodová zpráva:  

Dle § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných 

fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů 

obce.Předmětem tohoto podání je proto projednání a schválení výše odměn pouze pro členy/předsedy komisí a výborů, kteří 

nejsou současně zastupiteli města Rožnov pod Radhoštěm. Členové/předsedové komisí a výborů, kteří jsou současně i 

zastupiteli města, jsou odměňováni měsíčně a toto podání se jich netýká. Výše odměny pro členy/předsedy komisí a výborů 

za výkon jejich funkce a způsob jejich vyplácení je stanoven v Zásadách pro poskytování odměn neuvolněným členům 

zastupitelstva města, členům výborů zastupitelstva města, komisí rady města a zvláštních orgánů města, které s účinností 

od 1. 3. 2019 schválilo Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm usnesením č. 8/III ze dne 19. 2. 2019 a které byly 

aktualizované zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm dne 11. 2. 2020 usnesením č. 12/IX (dále jen „Zásady“). 

Stanovení výše odměn předsedům/členům komisí (bod 1 návrhu usnesení)V souladu se Zásadami se odměna pro 

člena/předsedu komise dělí na:odměnu za výkon funkce člena/předsedy komise odměnu za aktivitu ad a) Odměna za výkon 

funkce člena/předsedy komise V souladu se Zásadami náleží každému členu komise za výkon funkce člena komise odměna 

ve výši 400 Kč za jedno zasedání komise, kterého se člen účastní za výkon funkce předsedy komise odměna ve výši 600 Kč 

za jedno zasedání komise, kterého se předseda účastní.Souhrnná výše odměny za výkon funkce člena/předsedy komise tak 

činí součin výše uvedené jednotkové sazby a počtu zasedání, kterých se člen/předseda komise za dané období účastnil dle 

evidence předané tajemníkem komise odboru kanceláře starosty. ad b) Odměna za aktivitu členům/ předsedům komisí Dle 

čl. 4 odst. 3 Zásad může v odůvodněných případech předseda výboru nebo komise nečlenům zastupitelstva města 

navrhnout odměnu za aktivitu, příp. za plnění nad rámec stanovených úkolů. Celková výše odměn navržených za aktivitu 
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nesmí u jednotlivé komise či výboru překročit částku 3 000 Kč za příslušný kalendářní rok. Písemné zdůvodnění návrhu musí 

být součástí podkladů pro zpracování odměn. O konečné výši odměn za aktivitu rozhoduje zastupitelstvo města, v případě 

komisí po projednání radou města.Dle odst. 4 Zásad může odměnu za aktivitu pro předsedy komisí a výborů, kteří nejsou 

členy zastupitelstva, přiznat zastupitelstvo města, v případě předsedů komisí na návrh rady města. Výši odměn za aktivitu 

projednala rada města na svém zasedání dne 29. 1. 2021 a přijala usnesení č. 1525/80/RM/29/01/2021, kterým mj. 

souhlasila s výší odměn za aktivitu navržených členům komisí rady města jednotlivými předsedy komisí a navrhla 

předsedům komisí rady města odměnu za aktivitu při zabezpečování činností komisí rady města za rok 2020 a doporučuje 

zastupitelstvu města schválit odměny za aktivitu člena/předsedy komise Navrhované částky odměny za aktivitu pro 

jednotlivé členy/předsedy komise jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto bodu Příloha č. 1 tohoto bodu obsahuje tyto údaje:název 

komise počet jednání komise v ohodnoceném období tj. za rok 2020jméno, příjmení členů komise, kteří zároveň nejsou 

členy zastupitelstva města vykonávaná funkce (předseda/člen)účast jednotlivých členů na jednání komise odměna za výkon 

funkce (tvořená součinem schválené částky a počtem účastí)odměna za aktivitu, byla-li navržena, a její zdůvodnění celková 

výše odměny (tvořená odměnou za výkon funkce a odměnou za aktivitu, byla-li navržena) informace o tom, zda 

předseda/člen komise souhlasí s přijetím odměny (pozn. v případě že se předseda/člen komise odměny za výkon funkce 

vzdal, je řádek s jeho jménem vyznačen šedě) Stanovení výše odměn členům výborů zastupitelstva města (bod 2 návrhu 

usnesení)Pozn. Předsedové stávajících výborů jsou zároveň členy zastupitelstva města, na které toto podání nedopadá, 

proto se níže hovoří jen o členech výborů. Stejně jako u komisí se v souladu se Zásadami odměna pro člena výboru dělí 

na:odměnu za výkon funkce člena odměnu za aktivitu ad a) Odměna za výkon funkce člena výboru V souladu se Zásadami 

náleží každému členu výboru za výkon funkce člena výboru odměna ve výši 400 Kč za jedno zasedání výboru, kterého se 

člen účastní. ad b) Odměna za aktivitu členům výborů Stejně jako v případě odměn za aktivitu členům komisí může v 

odůvodněných případech předseda výboru nečlenům zastupitelstva města navrhnout odměnu za aktivitu, příp. za plnění nad 

rámec stanovených úkolů. Celková výše odměn navržených za aktivitu nesmí u jednotlivého výboru překročit částku 3 000 

Kč za příslušný kalendářní rok. Písemné zdůvodnění návrhu musí být součástí podkladů pro zpracování odměn. O konečné 

výši odměn za aktivitu členům výboru rozhoduje zastupitelstvo města. Návrhy předsedů výborů jsou uvedeny v příloze č. 2 

tohoto bodu. Příloha č. 2 tohoto bodu obsahuje tyto údaje:název výboru počet jednání výboru v ohodnoceném období tj. za 

rok 2020jméno, příjmení členů výboru, kteří zároveň nejsou členy zastupitelstva města vykonávaná funkce účast jednotlivých 

členů na jednání výboru odměna za výkon funkce (tvořená součinem schválené částky a počtem účastí)odměna za aktivitu, 

byla-li navržena, a její zdůvodnění celková výše odměny (tvořená odměnou za výkon funkce a odměnou za aktivitu, byla-li 

navržena) informace o tom, zda člen výboru souhlasí s přijetím odměny (pozn. v případě že se člen výboru odměny za výkon 

funkce vzdal, je řádek s jeho jménem vyznačen šedě) Současně je v příloze č. 2 na dalších listech obsažen přehled 

docházky jednotlivých členů výborů zastupitelstva města.  

Přílohy: 

 Příloha č. 1: navrh_odmen_predsedum_a_clenum_komisi_RM.xlsx 

 Příloha č. 2: navrh_odmen_clenum_vyboru_ZM.xlsx 

  

usnesením č. 22/15/ZM/23/02/2021  - Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo výši odměn za 

rok 2020 pro členy/předsedy komisí rady města a výborů zastupitelstva města, kteří nejsou současně zastupiteli 

města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh tohoto bodu a po projednání: 

 1. schvaluje odměny jednotlivým členům/předsedům komisí rady města za rok 2020 ve výši uvedené v příloze č. 

1 tohoto bodu a 

 2. schvaluje odměny jednotlivým členům výborů zastupitelstva města za rok 2020 ve výši uvedené v příloze č. 2 

tohoto bodu.  

Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (Z. Němeček), Nehlasovalo: 1 (M. Blinková)  

  18 - Volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm - předkládají: Mgr. Kristýna 

Kosová, Ing. Martin Beníček   
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Důvodová zpráva:  

Zastupitelstvo města projednalo na svém zasedání dne 12.11.2020 rezignaci Mgr. Jitky Valentové na funkci člena 

Kontrolního výboru ZM, nominované uskupením Nezávislí a Soukromníci a žádost paní Renaty Plačkové o odvolání z funkce 

člena Kontrolního výboru ZM, nominované za uskupení Nezávislí Rožnováci. 

 Zastupitelstvo města vzalo rezignaci Mgr. Valentové k datu 1.11.2020 na vědomí a s účinností od 12.11.2020 odvolalo paní 

Plačkovou z funkce člena Kontrolního výboru ZM. Počet členů kontrolního výboru tak klesl na 7 členů.  

 Za uskupení Nezávislí a Soukromnící byl s účinností od 8.12.2020 usnesením zastupitelstva města č. 16/14/ZM/08/12/2020 

nově zvolen pan Miroslav Hrabal. Ze zápisu ze zasedání zastupitelstva města dne 12.11.2020 vyplynulo, že politické 

uskupení Nezávislí Rožnováci nominovat nového člena kontrolního výboru nebude. 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 dojmenovalo do funkce člena kontrolního výboru ještě 

jednu osobu, aby byla naplněna zákonná podmínka lichého počtu členů kontrolního výboru. Zástupci jednotlivých politických 

uskupení byli vyzváni, aby podali své návrhy na nového člena kontrolního výboru. Nominaci předložila pouze Česká pirátská 

strana, za níž je navrhován pan Martin Valášek, bytem Valašská Bystřice.  

usnesením č. 23/15/ZM/23/02/2021  - Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí s účinností od 

24.2.2021 do funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm pana Martina 

Valáška, trvalé bydliště Valašská Bystřice. 

Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (M. Blinková)  

  19 - Revokace části usnesení zastupitelstva města č. 23/XIII ze dne 21. 6. 2016 - předkládají: Ing. Radim Holiš, 

Ing. Martin Beníček   

Důvodová zpráva:  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm přijalo na svém zasedání dne 21.6.2016 usnesení č. 23/XIII tohoto 

znění:Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo návrh paní B.K. , trvalým pobytem  Rožnov pod Radhoštěm, 

ze dne 8. 5. 2016 na pojmenování některé z ulic v Rožnově pod Radhoštěm po A. G. Masarykové uvedený v příloze 

důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu evidovat návrh paní B.K.  a v případě vzniku nové ulice v Rožnově pod 

Radhoštěm předložit návrh paní B.K. na pojmenování nově vzniklé ulice po A. G. Masarykové k rozhodnutí. Zastupitelstvo 

města nesouhlasí s přejmenováním některé ze současných ulic v Rožnově pod Radhoštěm. Na základě tohoto usnesení byl 

návrh na pojmenování některé z ulic po A. G. Masarykové vždy součástí podání, jímž bylo zastupitelstvu města předkládáno 

ke schválení pojmenování nově vzniklé nebo stávající nepojmenované ulice v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. Na zasedání 

zastupitelstva města dne 8.12.2020 byl starostou města Ing. Radimem Holišem vznesen podnět, aby byla do budoucna 

připravena revokace usnesení zastupitelstva č. 23/XIII ze dne 21.6.2016 přijatého v souvislosti s návrhem paní B.K.  ze dne 

8. 5. 2016 tak, aby bylo upuštěno od opakovaného předkládání návrhu paní B.K., neboť za celé období neprojevilo 

zastupitelstvo města vůli některou z nově vzniklých ulic pojmenovat po A. G. Masarykové. Zastupitelstvu města je tedy na 

základě uvedeného podnětu předkládán návrh na revokaci předmětného usnesení a to v části věty první usnesení.  

 

usnesením č. 24/15/ZM/23/02/2021  - Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm revokuje část svého 

usnesení č. 23/XIII ze dne 21. 6. 2016 a to v rozsahu první věty usnesení, která zní:"Zastupitelstvo města Rožnov 

pod Radhoštěm projednalo návrh paní B:K., trvalým pobytem  Rožnov pod Radhoštěm, ze dne 8. 5. 2016 na 

pojmenování některé z ulic v Rožnově pod Radhoštěm po A. G. Masarykové uvedený v příloze důvodové zprávy 

a ukládá městskému úřadu evidovat návrh paní B.K.  a v případě vzniku nové ulice v Rožnově pod Radhoštěm 

předložit návrh paní B.K.  na pojmenování nově vzniklé ulice po A. G. Masarykové k rozhodnutí."  

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
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  20 - Informace o činnosti městských kulturních příspěvkových organizací v době epidemie COVID-19 v roce 

2020 - předkládají: Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Martin Beníček   

Důvodová zpráva:  

Na základě podnětů z diskuze při 14 jednání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm ohledně činnosti městských 
kulturních příspěvkových organizací v období omezení či přerušení činnosti vlivem epidemie Covic-19, předkládáme 
zastupitelům města tuto informaci formou prezentace ředitelů jednotlivých příspěvkových organizací: 
a) pana Bc. Pavla Zajíce za Městkou knihovnu Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, 
b) pana Mgr. Jakuba Sobotky za T-klub, kulturní agentura, příspěvková organizace. 
Přílohy: 
 Příloha č. 1: knihovna_prezentace_ZM_20210223.pptx 
 Příloha č. 2: TKA_2020_prezentace_ZM_20210223.pdf 

  

Bc. Zajíc, ředitel příspěvkové organizace Městská knihovna informuje zastupitele o činnosti knihovny v době 

epidemie COVID-19, která se dotkla činnosti knihovny. Informuje o fondech knihovny, které tato spravuje a které 

se jejím uzavřením stávají nedostupnými. Knihovna fungovala v systému úplného či částečného uzavření, kdy 

probíhalo vzdělávání pracovníků, příprava online přednášek, rozvoz dokumentů seniorům 65+ apod. V listopadu 

jsme otevřeli výdejové okénko pro objednané dokumenty a doposud se koná bezkontaktní výdej objednaných 

dokumentů. V roce 2020 měla knihovna otevřeno 225 dní v roce 2019 283 dní. Propad o 32% v registrovaných 

návštěvnících. Ještě větší propad je u dětských návštěvníků, díky zavřeným školám. V současné době je velká 

výhoda elektronických knih a biblioboxu, kam mohou klienti vracet knihy. Koronakrizí byly nejvíce postiženy 

aktivity přidružené – přednášky, besedy, vzdělávání apod.  

 následuje 5 minutová přestávka 

 Mgr. Sobotka, ředitel příspěvkové organizace T klub- kulturní agentura prezentuje zastupitelům činnost 

agentury v době pandemie COVID-19.  

 Z původně 139 plánovaných akcí uskutečnili 64 akcí, pořady pro školy nebyly žádné, výstavy se naopak 

uskutečnily všechny. Kino panorama bylo půl roku zavřeno, přitom v roce 2019 vykazovalo rekordní návštěvnost. 

Propad v příjmu ze vstupného je 2.2 mil. Kč. Úspora energií pouze 80 tis. Kč provozní náklady byly významně 

nižší. Nejvíce problematické bylo rušení kulturních akcí spojené s vracením vstupného. Agentura přesto 

fungovala nepřetržitě, zapojili se do šití roušek, pomáhali v městských lesích, zabývali se designem webu, 

svépomocí společně s nájemci zrekonstruovali kavárnu Vrátnice. Pořídili nové skladovací prostory, vyklidili kino 

Panorama. To vše za první vlny pandemie.  

 Při druhé vlně měl každý zaměstnanec přesný plán práce. Zapojili se do infolinky, nákupu obědů pro seniory, 

zajišťovali rozvoz obědů, knihovně pomáhali s rozvozem knih. Přeorganizovali datovou strukturu v agentuře a 

začali jako jedni z prvních vydávat podcasty, což znamenalo sestavení týmu, nákup potřebného zařízení a 

realizace. Porovnává hospodářský výsledek s minulým rokem, podařil se zvýšit příjem z grantů, navýšit příspěvek 

od partnerů. Nyní jsou v plusu 245.000 Kč, což vzhledem ke složitosti roku je dobrý výsledek. Od ledna vydávají 

každý týden nový podcast a pořádají čtyři kulturní akce měsíčně. V březnu budou viset ve vitrínách kina komiksy.  

 Diskuse: 

 Ing. Holiš - kvituje, že obě organizace vyvíjí činnost a mají optimistické nápady i v této nelehké době.  

 Mgr. Drápal - táže se, jak je to se vstupným u dálkových přenosů kulturních akcí? 

 Mgr. Sobotka - vstupné nepožadujeme, ale každý návštěvník má možnost zakoupit si vstupenku. Máme dvě 

kategorie vstupy on-line jsou pro nás finanční zátěží, střídáme dodavatele dle kvality přenosu, platíme honoráře 

umělcům. Jsme rádi za zpětnou vazbu že cca 100 diváků si zaplatí vstupenku.  
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 Bc. Blinková - táže se, zda u on-line vysílání spolupracují s TV Beskyd? 

 Mgr. Sobotka - odpovídá, že spolupracují spíše s komerčními subjekty, které si sami vybírají.  

 Vedení zastupitelstva přebírá Ing. Holiš  

H) Různé 

 21 - Vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm dne 10. března 2021 - 

předkládá: Mgr. Kristýna Kosová   

Důvodová zpráva:  

Dne 10. března 2021 si připomeneme 62. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu ve Lhase, které bylo krutě 

potlačeno čínskou armádou. Právě v den výročí vztyčují města po celém světě tibetskou vlajku na protest proti porušování 

lidských práv a omezování svobody a jakékoliv snahy o národní svébytnost. Tibetská vlajka zároveň symbolizuje nesouhlas 

s násilným potlačováním práv a svobod národů a menšin na celém světě.V loňském roce se k akci připojilo 844 obcí, měst, 

městských částí nebo krajů v České republice. 

Přílohy: 

 Příloha č. 1: 1841_001.pdf  

usnesením č. ../15/ZM/23/02/2021  - Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyvěšení tibetské 

vlajky na budově Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm na Masarykově náměstí dne 10. března 2021, jako 

symbol protestu proti potlačování práv a svobod národů a menšin.  

Hlasování: Pro: 10, Proti: 4 (M. Blinková, M. Kokinopulos, J. Koryčanský, J. Malcová), Zdrželo se: 5 (M. Drápal, 

R. Mácha, J. Melcher, L. Střálková, A. Vychodil), Nehlasovalo: 0, U tohoto bodu nebyl splněn požadavek 

schválení nadpoloviční většinou  

  22 - Projednání souhrnné hodnotící informace o mediálních výstupech společnosti TV Beskyd s.r.o. - předkládá: 

doc. Mgr. Petr Kopecký Ph.D.   

Důvodová zpráva:  

Zakladatelskou listinou společnosti TV Beskyd s.r.o. je redakční radě společnosti TV Beskyd s.r.o. uloženo vyhotovit 

písemnou souhrnnou hodnotící informaci o mediálních výstupech společnosti s důrazem na jejich vyváženost a politickou 

nezávislost za příslušný kalendářní rok. Usnesením zastupitelstva města č. 10/VII ze dne 5. 11. 2019 bylo radě města 

uloženo zařadit na program zasedání zastupitelstva města pravidelně každý rok tuto písemnou souhrnnou hodnotící 

informaci k projednání. Souhrnná hodnotící informace o mediálních výstupech společnosti TV Beskyd s.r.o. je uvedena v 

Závěrečné zprávě redakční rady společnosti TV Beskyd s.r.o za rok 2020, která je přílohou č. 1 tohoto podání.  

Přílohy: 

 Příloha č. 1: Zaverecna_zprava_1_.pdf 

Diskuze: 

 Bc. Blinková děkuje za podněty, zastupitelé jsou oslovováni ke komunikaci.  

usnesením č. 25/15/ZM/23/02/2021  -Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí souhrnnou 

hodnotící informaci redakční rady společnosti TV Beskyd s.r.o. o mediálních výstupech společnosti TV Beskyd 

s.r.o. za rok 2020 uvedenou v předložené příloze č. 1. 

Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (K. Kosová)  

  23 - Výroční zpráva o činnosti městské policie - předkládá: Ing. Radim Holiš   
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Důvodová zpráva:  

Periodický souhrn činnosti Městské policie Rožnov pod Radhoštěm za uplynulý kalendářní rok 2020, který je každoročně 

prezentován Zastupitelstvu města R.p.R. Jsou zde prezentovány statistické výstupy, důležité problematiky bezpečnosti a 

návrhy koncepcí činnosti pro rok 2021. V následné diskusi, je prostor pro náměty a připomínky k činnosti městské policie ze 

strany zastupitelů města. 

Přílohy: 

 Příloha č. 1: ZPRAVA_O_CINNOSTI_MESTSKE_POLICIE_2020.pptx 

Bc. Pilař předložil výroční zprávu Městské policie za rok 2020. Struktura Městské policie zůstává stejná, došlo 

pouze k malé obměně personální. Početní stav stále není ideální. Fungují 2 asistenti dopravy, kteří ráno dohlíží u 

přechodů v rámci bezpečnosti u škol. Informuje o přestupcích, přijatých telefonických oznámeních. Bohužel linka 

156 stále není funkční tak, jak by měla být. Pokud někdo toto číslo zavolá, přepojí se do Valašského Meziříčí. Za 

rok 2020 uložili 1507 pokut za špatné parkování, 179 přestupků bylo předáno správnímu orgánu. Nově - dohled 

na dodržování a vymáhání mimořádných opatření. Většina udělených pokut byla v dopravě a za parkování. 

Promítá grafické znázornění přestupků v dopravě ze stacionárního radaru. Ve městě se díky radarům snižuje 

počet přestupků a zvyšuje bezpečnost v dopravě. Promítá statistiky nehodovosti. Co se týká prevenční činnosti 

tyto akce v roce 2020 bohužel nebylo možno realizovat. Fungují SOS telefony. Pro příští rok 2021 má Městská 

policie připravenu řadu akcí. V této souvislosti podává zastupitelům vizi společnosti, která spočívá v minimalizaci 

papírové byrokracie a elektronickém zpracování dokumentů. Vize do roku 2021 je pořídit nové služební auto.  

 Diskuse:  

 p. Martinek - uvítal by častější kontroly u supermarketů, kde se často srocují nepřizpůsobiví občané a obtěžují 

nakupující.  

 Bc. Pilař - jde o stálý problém a známé osoby, které však nemají finance na případnou úhradu pokuty. Spíše 

naopak nás zatěžuji náklady za převozy na záchytku.  

 Mgr. Kokinopulos - táže se o kolik pracovníků by Městská policie potřebovala navýšit své personální stavy a co 

tomu brání? Nejsou lidi nebo finance? 

 Bc. Pilař- nedokáže predikovat vývoj financí, ideálním staveb by byly 4 směny po 6 osobách + 1 osoba na 

zabezpečení provozu technických zařízení. Toto personální navýšení by také umožnilo strážníkům proškolovat 

se a tím zvýšit své kompetence.  

 MUDr. Němeček - děkuje Městské policii za spolupráci se záchrannou službou. Dodává, že přestupky by mohl 

dokumentovat i někdo jiný, než strážník ve službě.  

 Bc. Pilař - přestupky musí z hlediska legislativy řešit strážník. Vše urychluje a zjednodušuje digitalizace.  

 Bc. Blinková - táže se proč nefunguje bezpečnostní přechod u knihovny? 

 Ing. Holiš - stále nemáme papírově doložené revize a nutné vyjádření všech dotčených orgánů. Závěrem děkuje 

Městské policii za jejich činnost.  

usnesením č. 26/15/ZM/23/02/2021  - Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí zprávu 

ředitele Městské Policie Rožnov pod Radhoštěm o činnosti městské policie za rok 2020.  

Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (R. Mácha)  

  24 - Informace k Portálu životních situací - předkládají: Ing. Jan Kučera MSc., Mgr. Eva Kolářová   
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Důvodová zpráva:  

Město Rožnov pod Radhoštěm chce zkvalitňovat služby pro své občany. S tímto záměrem vznikl Portál životních situací, 

který byl realizován během projektu Efektivní úřad II klíčové aktivity KA03 – Procesní řízení.V rámci klíčové aktivity KA 03 

Procesní řízení byl zakoupen a je využíván software ATTIS. Procesní řízení je nedílná součást moderní organizace. V 

případě větší organizace, jako je městský úřad, která je rozdělena na odbory a oddělení, je procesní řízení jedním ze 

základních nástrojů řízení. Analýza činností a následné zmapování jednotlivých činností napříč odbory úřadu zjednoduší a 

zpřehlední konkrétní kroky, které mají zaměstnanci organizace vykonávat. Po zmapování procesů, se k činnostem přiřadí 

konkrétní zaměstnanci a jejich odpovědnosti. V programu ATTIS bude zřejmé, za jaké činnosti daný zaměstnanec odpovídá 

a jaké má kompetence. Součástí realizace této KA je v programu ATTIS vytvářena sekce životní události. Při vytváření 

procesních map jsme se v prvé řadě snažili soustředit na zákazníka městského úřadu, a to na občana města. Občan interní 

procesy nevidí, proto jsme vytvořili portál životních situací, kde jsme začali vytvářet kroky v podobě interaktivních objektů, 

které budou občanovi pomáhat a provádět v dané situaci. Tato sekce bude sloužit občanům města jako návod na různé 

životní události, které musí řešit s úřadem, s přesahem na externí organizace.Vytvořené jsou události na většině odborech 

MěÚ. Interaktivní kroky obsahují také rady a doporučení pro občany, dále odkazy na externí zdroje (formuláře, kontakty a 

podobně).Vytváření těchto procesů, v tomto případě životních událostí, se sestavují v součinnosti s odborníky na jednotlivá 

témata z různých odborů městského úřadu, kteří se aktivně podílejí na naplnění jednotlivých kroků. Odborníci dodávají 

odkazy a materiály do procesních kroků. Důležitou součásti sestavování jsou i konzultace s technickým týmem, který životní 

události v programu ATTIS vytváří. Na konzultacích se upřesňuje celá událost a řeší se, co je třeba změnit a doplnit. 

Vzhledem k tomu, že chceme, aby výstup životních událostí byl v co nejlepší kvalitě a jeho funkčnost pomáhala občanům a 

sloužila jako příklad pro ostatní města, jak být občanům blíže, snažíme se o maximální míru zapojení kompetentních 

odborníků z úřadu.  

 

Diskuze:  

Mgr. Kolářová představuje zastupitelům nový Portál životních situací, který bude vyvěšen na webových 

stránkách města. Portál samotný představuje strategické cíle města i úřadu, zahrnuje úkoly z rady města a 

zastupitelstva města v návaznosti na dlouhodobé cíle. Jde především o zpřístupnění informací nápomocných 

k řešení určitých životních situací,  či krocích občanovi, kde může v jednom najít potřebné informace, nebo 

upřesnění na koho se může v dané situaci obrátit. Portál je živý dokument, který se bude nadále doplňovat  na 

základě připomínek občanů. Do portálu jsou zapojeni místní podnikatelé, realitní kanceláře, projektanti, svatební 

salony, pohřební služba a jiné.  

 Ing. Aleš Dressler - doplňuje, že portál zpracovává také externí instituce, město navázalo na zkušenosti z jiných 

měst a řada dalších měst se na portálu chce podílet a zapojit se do něj.  

 Ing. Kučera - shrnuje, že jde o efektivní výstup pro občana a pro úřad, kdy úředník vloží své znalosti do systému 

 Mgr. Drápal - táže se, zda i nadále bude u rezervačního systému chodit potvrzení rezervace z "tkadlec s.r.o."? 

 p. Cáb - potvrzuje a je to z bezpečnostních důvodů, které se vztahují na městský server. Snažili se o jiné 

nastavení, ale bezpečnostní důvody to prozatím nedovolují. 

 Ing. Střálková - táže se, kdo bude provádět aktualizaci externích informací? 

 Mgr. Kolářová - u externích subjektů je výzva, zda se k projektu připojí. Systém Attis má možnost upomínkování 

v rámci svého software. Komerční subjekty si pohlídáme sami.  

  

 Ing. Holiš - informuje zastupitele, protože se zasedání blíží k 21:00 hod. dle jednacího řádu musíme hlasovat o 

případném prodloužení zasedání zastupitelstva. Vyzývá tedy zastupitele k hlasování.  
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usnesením č. 27/15/ZM/23/02/2021  - Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o 

zveřejnění portálu Životních událostí na webu města Rožnov pod Radhoštěm.  

Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 4 (L. Adámek, M. Blinková, R. Mácha, A. Vychodil)   

Hosté u bodu: Ing. Aleš Dresler  

  25 - Prodloužení doby jednání ZM - předkládá: Ing. Radim Holiš   

usnesením č. 28/15/ZM/23/02/2021  - Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení doby dnešního jednání do 

22:00 hod.  

Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo se: 5 (M. Drápal, P. Jelínek, K. Kosová, J. Mikulášková, L. Střálková), 

Nehlasovalo: 4 (L. Adámek, D. Drápala, R. Mácha, J. Sapík)  

  

  26 - Poskytnutí finanční podpory na likvidaci škod po otravě řeky Bečvy - předkládá: Jaromír Koryčanský   

Důvodová zpráva:  

Dle přílohy č.1 tohoto podání žádám o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100.000 Kč na likvidaci škod po otravě řeky 

Bečvy. 

Přílohy: 

 Příloha č. 1: Becva_1889_001.pdf 

 Diskuze:  

Mgr. Kosová - podnětem, který byl vznesen již na minulém zasedání zastupitelstva se zabývá Komise životního 

prostředí. Je obecná shoda, že finanční podpora na obnovu řeky Bečvy je vhodná, ale chceme mít jasnou 

představu, na co budou finance určeny.  

 Ing. Holiš - rada ZLK přijala usnesení, kde územnímu svazu rybářů dává dalších 100. tis Kč. Sám navrhuje 

nejdříve záležitost projednat s přímým zástupcem svazu, a dohodnout se, jaký druh podpory je pro ně v tuto chvíli 

nejlepší. Posílat nyní finance na transparentní účet je zbytečné, tam je již financí dost. Informaci o možnostech 

podpory zastupitelům poskytneme v dubnu.  

 Bc. Blinková - záležitost se stále odkládá, již minule zastupitelé navrhovali poslat finance na transparentní účet 

svazu. Do dubna jsou další 2 měsíce, jde o zbytečné prodlužování. Částku je možno poskytnout na likvidaci škod 

nikoli na zarybnění.  

 Mgr. Kosová - komise předloží návrh, na co finanční podporu poskytnout.  

 p. Koryčanský - dává PODNĚT - na dubnové zasedání zastupitelstva nachystat rozpočtová opatření a uvolnit 

částku 100.000 Kč na obnovu poškozené řeky Bečvy.  

 Mgr. Kosová - ohledně havárie na Bečvě a jejímu stálému šetření proběhne 25. 2. schůzka s paní náměstkyní 

Ančincovou. Jsme v této věci aktivní. 

 

usnesením č. ../15/ZM/23/02/2021  - Zastupitelstvo města ukládá vedení Města Rožnov pod Radhoštěm 

poskytnout finanční pomoc na likvidaci způsobených škod stále neznámým viníkem ve výši 100.000 Kč. 
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O tomto usnesení nebylo hlasováno, bod byl informativní.  

  27 - Poskytnutí obsahu dopisu zastupitelům města zaslaný paní Dobrozemskou - předkládá: Jaromír 

Koryčanský   

Důvodová zpráva:  

Žádám o poskytnutí obsahu dopisu, který byl adresován na zastupitele města Rožnov pod Radhoštěm dle přílohy č. 1 

Přílohy: 

 Příloha č. 1: Dobrozemska_1889_001.pdf 

 Diskuze: 

 p. Koryčanský - upozorňuje na dva dopisy paní Dobrozemské, které posílala na městský úřad a jeden z nich byl 

adresován zastupitelům dne 4. 9. 2021 a nebylo jí doposud odpovězeno. Žádá, aby zastupitelům byl poskytnut 

obsah jejího dopisu a zajistit omluvu. 

 Ing. Holiš - vzhledem k tomu, že se jedná o žádost o změnu územního plánu, která se táhne již roky, omluvíme 

se za prodlení, ale vyhovět její žádosti bohužel nemůžeme. 

 Mgr. Kosová - vysvětluje, že jde o žádost o změnu územního plánu a možnosti výstavby RD na pozemku v 

lokalitě Uhliska. Už v minulosti se hlasovalo, aby žádost o změnu územního plánu byla zpracována a posouzena. 

Bohužel stanovisko CHKOB bylo zamítavé. Problém v tuto chvíli opravdu není řešitelný. Připravíme informaci.  

 Ing. Kučera - paní Dobrozemské odpovíme, nebudeme o záležitosti hlasovat. PODNĚT! 

usnesením č. ../15/ZM/23/02/2021  - Zastupitelstvo města ukládá vedení Města Rožnov pod Radhoštěm 

poskytnout obsah dopisu paní Dobrozemské, který byl adresován na zastupitele a odpovědět s adekvátní 

omluvou paní Dobrozemské, starostou města za neřešení jejího svízelného problému. Toto bude učiněno do 

dalšího řádného zasedání zastupitelstva v dubnu 2021. Zastupitelé budou informování písemně i formou na 

zastupitelstvu. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno, bod byl informativní.  

  

Různé: 

p. Koryčanský - žádá o pozastavení jakýchkoli prací i soutěže na zhotovitele na zrušení chodníku a návrh 

výsadby stromů na Nábřeží Dukelských hrdinů. Město nectí transparentnost projednávání různých řešení a koná, 

jako v tomto případě. Téměř po roce, kdy bylo vydáno právoplatné stavební povolení, seznámí o realizaci občany 

článkem v měsíčníku Spektrum Rožnovska. Také stavební komise byla o  stanovisko požádána až 16.2.2021. 

Postup měl být opačný.  

Mgr. Kosová - projekt byl projednán v rámci rozpočtu města. Záležitost probírala se zahradním architektem s 

tím, že argumenty jsou právoplatné a budeme jednat, jak projekt představíme veřejnosti. Je zde požádáno o 

dotaci na úpravu zpevněných ploch a následně na výsadbu. Ještě však nesoutěžíme, akce není zařazena do 

rozpočtu. 

p. Martinek - informuje o tom že dva zubní lékaři v Rožnově odchází do důchodu, jak město může pomoci při 

získání nových lékařů? 

Ing. Holiš - vnímá informaci, zjistíme 
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MUDr. Němeček - viz. LSPP v Rožnově, službu vykonávají 3 stejní praktiční lékaři, kteří tak již činit nechtějí, 

vypadá to, že tato služba ve městě přestane fungovat. K informaci p. Martinka, mnoho praktiků, dětských lékařů a 

zubních lékařů přichází do důchodového věku. S nástupci je problém. Některá města dávají mladým lékařům 

např. zvýhodněné nájmy. Bohužel nemáme jiné možnosti, jak lékaře udržet či získat. Co se týče výsadby stromů 

na Nábřeží Duk. hrdinů - táže se, zda to bylo posuzováno také ze strany ekologické zátěže a zda je vhodné u tak 

frekventované vozovky jako je 1/35 sázet stromy z důvodu bezpečnosti provozu. Táže se, zda proběhlo jednání 

ohledně hlučnosti při stavbě obchodního domu Kaufland, která započala. 

Ing. Holiš - viz. Kaufland, stížnosti ze stran místních obyvatel na hluk byly o víkendu, na místě proběhlo  měření 

hluku, máme výstup. 

Mgr. Kosová - výsadba stromořadí byla konzultována s ŘSD, studie na rozptylové podmínky provedena nebyla. 

K záležitosti rekonstrukce chodníku na Nábřeží Dukelských hrdinů bude na příštím zasedání předložena 

komplexní informace. Co se týče Kauflandu, zástupci obyvatel ul. Meziříčská dostanou prostor k vyjádření se na 

pátečním zasedání rady města. 

Ing. Holiš – ukončuje zasedání zastupitelstva ve 21.20 hod. 

 

V Rožnově pod Radhoštěm, datum vyhotovení zápisu 1. 3. 2021 

 

Předsedající: Ing. Radim Holiš   ………………………………………………………………….. 

 

 Věcnou správnost zápisu ověřili:  

         Bc. Markéta Blinková  …………………………………………………………………. 

 

      Mgr. Miroslav Kokinopulos  ………………………………………………………………… 
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