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Zápis č. 14/2020, číslo jednací: 

z jednání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo 

dne 8. 12. 2020 od 14:00 hodin v Obřadní místnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm 

 Zápis uveřejňovaný prostřednictvím webových stránek města je upraven s ohledem na ochranu osobních údajů. 

 

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.  

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

Přítomni: Libor Adámek, Bc. Markéta Blinková, Mgr. Martin Drápal, doc. PhDr. Daniel Drápala Ph.D., Ing. Radim 

Holiš, Petr Jelínek, Mgr. Miroslav Kokinopulos, doc. Mgr. Petr Kopecký Ph.D., Jaromír Koryčanský, Mgr. Kristýna 

Kosová, Ing. Jan Kučera MSc., Ing. Radúz Mácha, MVDr. Jana Malcová, Jiří Martínek, RNDr. Jiří Melcher, Jarmila 

Mikulášková, MUDr. Zdeněk Němeček, Ing. Jiří Sapík, Alois Vychodil 

Omluveni: Ing. Lenka Střálková 

Pozdější příchod: Ing. Jiří Pavlica 

Hosté: doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a Ing. David Kubáň, externí zpracovatelé Strategického plánu 

Tajemník: Mgr. Roman Hep 

Hosté u bodu č. 11: doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a Ing. David Kubáň, externí zpracovatelé Strategického plánu  

Úvodní text: 

Z důvodů opatření proti šíření COVID-19 probíhalo zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm dne 

8.12.2020 formou videokonference.  

Zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm bylo zahájeno ve 14:10 hod. starostou města Ing. 

Radimem Holišem (dále jako předsedající). 

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v zákonné lhůtě. Informace o konání 14. zasedání 

zastupitelstva byla zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 1. 12. 2020 do 9. 12. 2020. 

Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

 Předsedající schůze dále konstatoval, že v rámci videokonference se zaprezentovalo 19 členů zastupitelstva (z 

celkového počtu všech 21 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o 

obcích).  

Omluveni jsou: Ing. Lenka Střálková, Ing. Jiří Pavlica ohlásil pozdní příchod. 

 Předsedající předal slovo Mgr. Ing. Veronice Janíkové, která podrobněji seznámila zastupitele s průběhem 

videokonference, kdy byly splněny dvě zásadní podmínky a to přítomnost zastupitelů v reálném čase a možnost 

veřejnosti vyjádřit se k projednávaným bodům zasedání. Nově byla veřejnosti nabídnuta možnost připojení se k 

videokonferenci, ovšem za předpokladu, že se zájemci o diskusi přihlásí předem. Této možnosti nevyužil nikdo. 

 

Program jednání: 

A) Procesní body 
1 - Jmenování zapisovatele, schválení zasedání zastupitelstva formou on-line videokonference 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 
5 - Informace o sporu s IPR 
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C) Odbor finanční 
6 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 10 
7 - Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu města do roku 2025 
8 - Projednání a schválení návrhu rozpočtu města pro rok 2021 
9 - Projednání a schválení dodatku ke smlouvě o hospodářském zájmu a zálohy na finanční příspěvek r. 2021 - Krytý bazén 
Rožnov spol. s r.o. 
10 - Projednání a schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu - Zdravotnická 
záchranná služba Zlínského kraje 
  
D) Odbor strategického rozvoje a projektů 
11 - Informace o stavu zpracování Strategického plánu rozvoje města 2021-2030 
  
E) Odbor správy majetku 
12 - Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej části městského pozemku p. č. 407 v k. ú. Hážovice. 
13 - Projednání a schválení dodatku č. 1 k plánovací smlouvě stavby „Prodloužení splaškové kanalizace“ se soukromým 
investorem v lokalitě Horní Paseky, ul. Žerotínská v pozemcích v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. 
14 - Projednání a schválení Dohody o změně hranic obcí mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a obcí Vidče v rámci 
zahájené "Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm" v lokalitě Hradisko  
15 - INFORMACE - činnost odboru správy majetku 2020, plán 2021 
  
F) Odbor kanceláře starosty 
16 - Změna určení výkonu funkce druhého místostarosty 
17 - Volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm 
18 - Pojmenování ulice v lokalitě Kramolišov 
19 - Projednání a schválení dodatku č.6 ke Smlouvě o spolupráci s NMVP-VMP pro rok 2021 
  
G) Různé 
20 - Projednání zápisu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm o provedené kontrole efektivnosti 
změny v zabezpečení údržby městské zeleně. 
21 - Informace-termíny pro zasedání zastupitelstva pro rok 2021  
22 - Informace o cenách vodného a stočného pro rok 2021 
23 - Informace, podněty, diskuse  

  

A) Procesní body 

 1 - Jmenování zapisovatele, schválení zasedání zastupitelstva formou on-line videokonference a určení 

ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise - předkládá/jí: Ing. Radim Holiš   

Důvodová zpráva:  

Předmětem tohoto podání je:  

1. Jmenování zapisovatele zasedání (nehlasuje se) 

2. Schválení zasedání zastupitelstva města formou on-line videokonference a určení dvou ověřovatelů zápisu (viz návrh 

usnesení č. 1)  

3. Určení tří členů návrhové komise (viz návrh usnesení č. 2) 

1. Jmenování zapisovatele zasedání. 

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. 

Po jmenování zapisovatele určuje zastupitelstvo město hlasováním ověřovatele zápisu. Protože však i toto zasedání 

zastupitelstva probíhá formou on-line videokonference, a tato možnost není prozatím zahrnuta v Jednacím řádu zastupitelstva 

města, je nutné, aby si zastupitelstvo města hned na začátku schválilo také tento způsob zasedání. Proto jsem usnesení, 

kterým si zastupitelstvo města určuje ověřovatele zápisu, rozšířila o schválení zasedání zastupitelstva formou on-line 

videokonference. V návrhu nového jednacího řádu zastupitelstva města, který se nyní s ohledem na nově zakoupený SW pro 
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radu a zastupitelstvo připravuje, s touto formou jednání již bude počítáno. Předpokládaný termín předložení nového jednacího 

řádu je plánován na únor, popř. duben 2021.  

 

2. Schválení zasedání zastupitelstva města formou on-line videokonference a určení dvou ověřovatelů 

zápisu.  

Důvodová zpráva:  

Dne 27. 11. 2020 rozhodla rada města usnesením č. 1436/72/RM/27/11/2020 s ohledem na současný vývoj epidemické 
situace v ČR z důvodu výskytu onemocnění covid - 19 a stále trvajícího nouzového stavu, že i prosincové zastupitelstvo 
bude probíhat formou on – line videokonference.  
 
Právní úprava možnost jednání zastupitelstva města formou on – line videokonference nezakazuje. Podstatné je, aby byla 
dodržena zásada přítomnosti zastupitelů v reálném čase na zasedání zastupitelstva (vyplývá z § 92 odst. 3 zákona o obcích) 
a zásada veřejnosti včetně zaručení možnosti občanům města vyjadřovat se v souladu s jednacím řádem na zasedání 
zastupitelstva k projednávaným bodům (vyplývá z § 93 odst. 3 a § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích). 
  
 
Na základě výše uvedeného rozhodnutí zorganizoval městský úřad opět zasedání zastupitelstva formou videokonference. 
Průběh zasedání bude pro zastupitele stejný jako byl 12. 11. 2020. Každý ze zastupitelů bude k zasedání zastupitelstva 
připojen dálkově prostřednictvím systému ZOOM, a to v reálném čase a při dodržení všech práv zastupitelů vyplývajících ze 
zákona o obcích. Hlasování zastupitelů bude probíhat přes SW určený pro konání rad a zastupitelstev zakoupený od 
společnosti DATRON a.s. Přihlášení do diskuse bude probíhat prostřednictvím chatu, tak aby bylo doložitelné pořadí 
zastupitelů. Se způsobem práce na on-line zastupitelstvu byli všichni zastupitelé seznámeni. 
 
Ve srovnání s prvním on-line zasedáním zastupitelstva bude občanům Rožnova pod Radhoštěm nově dána možnost 
účastnit se zasedání zastupitelstva aktivně formou on-line připojení. Protože není z technických důvodů možné, aby byl 
formou on-line videokonference připojen aktivně jakýkoliv občan v jakoukoliv dobu, byli občané Rožnova p. R. vyzvání, aby ti 
z nich, kteří se chtějí ke konkrétnímu bodu vyjádřit z domova formou on-line připojení, se nahlásili do pondělí 7. 12. 2020 do 
13 hodin na odbor kanceláře starosty. Těmto občanů pak bude umožněno při projednávání konkrétního bodu aktivní on-line 
připojení.  
 
I nadále však platí možnost pro každého občana Rožnova pod Radhoštěm být přítomen zasedání zastupitelstva města 
osobně, a to v obřadní síni MěÚ, kde bude celé zasedání ZM na plátně přenášeno a pro veřejnost bude připraven mikrofon, 
který je propojí on – line se všemi zastupiteli. Možnost občana přijít osobně na jednání zastupitelstva není omezena ani nyní 
v nouzovém stavu v rámci 4. stupně pohotovosti dle Protiepidemického systému ČR (tzv. PES). Řadí se pod výjimku ze 
zákazu vycházení uvedenou pod bodem II/6 krizového opatření vlády č. 1200 ze dne 20. 11. 2020 (povolené jsou cesty za 
účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění doprovodu příbuzných a osob blízkých). Je předpoklad, 
že v den konání zastupitelstva se ČR bude nacházet už v 3., tedy nižším, stupni pohotovosti.  
 
Současně bude celé zasedání zastupitelstva města přes obřadní síň přenášeno živě prostřednictvím společnosti TV Beskyd 
s.r.o. na webových stránkách této společnosti a prostřednictvím televizních kabelových rozvodů společnosti TKR Jašek, 
s.r.o. Předkladatelé z řad zaměstnanců MěÚ budou mít stanoviště zřízené v malé zasedací místnosti MěÚ. 
  
 
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 a kterým se schválí i zasedání zastupitelstva města 
formou on-line videokonference. 
  

 

3. Určení tří členů návrhové komise 

Důvodová zpráva:  

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. 
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Diskuze:  

Zapisovatelem jednání jmenoval předsedající Petru Holišovou. 

 Ověřovateli zápisu byli navrženi zastupitelé Jiří Melcher a Libor Adámek. Oba navržení vyjádřili souhlas. 

 Do návrhové komise předsedající určil paní Janu Malcovou, pana Martina Drápala a pana Daniela Drápalu. Všichni 

navržení vyjádřili souhlas.  

usnesením č. 1/14/ZM/08/12/2020  - Schvaluje  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje zasedání zastupitelstva města formou on-line 

videokonference, tj. na dálku s využitím technických prostředků zabezpečujících přítomnost zastupitelů a 

zúčastněných osob na zasedání zastupitelstva v reálném čase, dle důvodové zprávy a určuje jako ověřovatele 

zápisu tohoto zasedání zastupitele pana Jiřího Melchera a pana Libora Adámka.  

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (J. Pavlica)  

 

usnesením č. 2/14/ZM/08/12/2020  - určuje  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto zasedání zastupitele paní 

Janu Malcovou, pana Daniela Drápalu a pana Martina Drápala.  

Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 3 (M. Drápal, D. Drápala, J. Malcová), Nehlasovalo: 1 (J. Pavlica)  

 

  2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města - předkládá/jí: 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: 14_ZM_Pozvanka_081220.docx 

  

Diskuze:  

Bc. Blinková- vznáší požadavek, aby na dnešním zastupitelstvu v rámci některého z předložených bodů zazněla 

informace, týkající se ekologické katastrofy na řece Bečvě a jejích dopadů v souvislosti s událostmi posledních dní, 
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kdy došlo k úmrtí vedoucího provozu společnosti Energoaqua a.s. Dále není příznivcem zasedání formou 

videokonference, které zastupitelům poskytuje pouze omezenou možnost k vyjádření se. 

 Ing. Holiš - o zasedání formou videokonference rozhodla rada města. Informace o ekologické havárii bude 

součástí bodu č. 3 

  

usnesením č. 3/14/ZM/08/12/2020  - Schvaluje Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program 

zasedání zastupitelstva města dle předložené pozvánky.  

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (J. Pavlica)   

usnesením č. ../14/ZM/08/12/2020  - Nehlasováno Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje 

program zasedání zastupitelstva města dle předložené pozvánky aktualizované na zasedání zastupitelstva města. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno, bod byl informativní.  

  

B) Útvar tajemníka 

 3 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města - předkládá/jí: 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: 14_ZM_informace_o_plneni_ukolu_ze_ZM_aktual.docx 

Diskuze:  

Mgr. Kosová - co se týče ekologické havárie na řece Bečvě. Státní správa řeší pouze jeden podnět na porušení 

kanalizačního řadu. V poslední době je město spojováno s úniky škodlivých látek do Bečvy. Cítíme potřebu v této 

věci jednat, zadali jsme zpracování právní analýzy, která má navrhnout právní kroky tak, aby se prověřily problémy, 

které na kanálu z Tesly jsou. Chce jednat se statutární náměstkyní ZLK, dále starostou Val. Meziříčí a také s 

ředitelem firmy Energoaqua a.s. 

 Ing. Holiš - kauza dnes živí hlavně média, stává se z toho politika. Na úrovni kraje je jednáním v kauze pověřena 

statutární náměstkyně, která má v gesci životní prostředí. Jako představitel města i kraje nepodniká kroky, které 

by mohly ovlivnit šetření. Pokud však záležitost policie nevyšetří, bude se ptát proč? 

 Bc. Blinková - úmrtí vedoucího provozu je spojováno s kauzou, proto si žádá informace. 

 Ing. Holiš - její tvrzení popírá, není zde prokázaná spojitost s případem, jde pouze o novinářský hyenismus. Dále 

reaguje na podnět z minulého zasedání ohledně možného finančního příspěvku na výsadbu nových ryb v Bečvě. 

Komunikoval s předsedou krajského rybářského svazu, kde byl zřízen transparentní účet, na který je možno 

převádět finanční příspěvky. Zlínský kraj již přispěl částkou 100 tis. Kč, jsou i jiné možné fondy. Obnova výsadby 

ryb je dlouhodobý proces. 

 p. Koryčanský – navrhuje, v rámci rozpočtových opatření,  vyčlenit částku na podporu řeky Bečvy. 

 Ing. Holiš - namítá, že částka je na transparentním účtu  dostačující.  Jde o dlouhodobý proces, pokud chceme 

podpořit Bečvu tak můžeme podpořit místní rybářskou organizaci, která zabezpečuje péči o živočichy, kteří v řece 

žijí. 
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 Ing. Mácha- viz. úkol vyplývající 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. Žádá, aby tato investiční akce byla zařazena do 

širšího zásobníku investičních akcí pro roky 2020 - 2030. Dále žádá zhotovit 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! 

 Ing. Holiš - v jednání s Českou poštou (dále jen ČP) jsme pokročili, známe cenu, známe výši nájmů vyplývajících 

ze stávajících smluv, jednáme, kolik nám ČP může platit až bude majetek ve vlastnictví města. Chceme jít do 

víceletého nájmu. Čekáme na rozbor variant, nutných k dalšímu jednání. Víme, jakým způsobem nám ČP bude 

platit a o jaký objem financí jde. Následně zpracujeme varianty způsobu financování, abychom mohli připravit nákup 

majetku do města. Rada města projednávala první analýzu využitelnosti budov Letenská a Stefanium. 

 MUDr. Němeček - vrací se k diskusi ohledně Bečvy, firma DEZA popírá práci s kyanidem a fenolem, v kauze je 

mnoho rozporuplných údajů, je pro zachovat v této věci neutrální postoj a zdržet se komentářů.  

 p. Koryčanský - v rámci rozpočtu nemáme na nákup budovy ČP alokovány finance 

 Bc. Blinková - doplňuje, že ve strategickém plánu města je počítáno se sestěhováním úředníků do jedné budovy, 

přiklání se k poskytnutí finančního příspěvku na obnovu řeky Bečvy. 

 Mgr. Kosová - komise životního prostředí může zjistit, jakou formu podpory by bylo možné poskytnout.  

 p. Vychodil - oceňuje vystoupení Mgr. Kosové v  TV Beskyd, kde důstojně obhájila město v kauze otravy řeky 

Bečvy.  

 

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

Důvodová zpráva:  

Předmětem tohoto bodu je informovat zastupitele města o činnosti rady města. 

Rada města se od posledního řádného zasedání zastupitelstva sešla celkově na 3 zasedáních v termínech: 13.11., 20.11. a 

27.11.2020. Celkem bylo projednáno 65 bodů. 

Přijatá usnesení z jednotlivých zasedání jsou zveřejněna na internetových stránkách města, na sdíleném disku (GOOGLE) a 

v systému DATRON. Na sdíleném disku (Google) a v systému DATRON jsou uloženy také podkladové materiály týkající se 

jednotlivých zasedání rady města. 

 

Diskuze: 

 Ing. Mácha - 1) táže se v čem spočívá změna organizační struktury MěÚ k 1. 1. 2021? 

 2) vznáší PODNĚT k záležitosti radarů - z vývoje za 11 měsíců je zřejmé, že se nám nepodaří získat takové 

finance, jaké jsme předpokládali. Navrhuje zpracovat za celé období od pořízení této investice přehled provozních 

nákladů předpokládaných a skutečných výdajů. Rada města schválila pořízení monitorovací stanice, jako 

ekonomičtější řešení se mu jeví zadat konkrétní měření firmě, která je na to vybavena a která nám poskytne 

kompletní výstupní data.  

 Mgr. Hep - v rámci prezentace hovoří o personálním obsazení úřadu pro rok 2021, kdy jsou provozní náklady 

plánovány ve výši 68 mil., což je 5% úspora oproti loňsku. Počet zaměstnanců klesne o 8 úřednických pozic, 

celkově to bude 181 zaměstnanců.  

 p. Koryčanský - zmiňuje odchod vedoucí odboru investic, kdy město přichází o velmi kvalitního zaměstnance. 

Táže se, zda není chyba v přetíženosti některých pracovníků? 

 Bc. Blinková - táže se kolik pracovníků bude v odboru investic? 

 Mgr. Hep - personální obsazení odboru je plánováno na 3+1 osoby.  
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  5 - Informace o sporu s IPR - předkládá/jí: Ing. Radim Holiš, Mgr. Petra Pšenicová   

Důvodová zpráva:  

Předmětem tohoto bodu je ústní informace o sporu se společností IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o. ve věci vlastnictví 

budovy ZŠ na Záhumení a budovy MŠ na Koryčanských Pasekách v Rožnově pod Radhoštěm. 

 

Diskuze:  

Mgr. Pšenicová informovala zastupitele o aktuálním vývoji. V době od posledního zasedání zastupitelstva došlo 

na základě žádosti města u budovy Mateřské školy Koryčanské Paseky a Základní školy Záhumení k výmazu 

poznámky spornosti, jako posledního zápisu souvisejícího s ukončeným sporem o určení vlastnictví. Obě stavby 

jsou nyní zapsány jako součást pozemku, na kterém se nacházejí a na listu vlastnickém nejsou uvedena žádná 

omezení, ani jiné zápisy.  

 Ing. Holiš - soudní spor s IPR, který byl letitou záležitostí, jež tížila město je tímto definitivně ukončen. Děkuje 

všem, kteří se na kauze podíleli.  

 

C) Odbor finanční 

 6 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 10 - předkládá/jí: Ing. Radim Holiš, Ing. Martin 

Hrnčárek   

Důvodová zpráva:  

Na základě požadavků jednotlivých odborů předkládáme ke schválení rozpočtové opatření č. 10/2020. 

Na straně příjmů aktualizujeme zejména přijaté dotace podle skutečnosti. 

Na straně výdajů realizujeme modernizaci interiéru obřadní síně v hodnotě 250 tis. Kč převodem z již existující položky na 

stavební úpravy. Stavební úpravy budou realizovány až v roce 2021 na základě vyhotovení projektu a zapojení řádku z 

nezařazených investic. Souběžně aktualizujeme transferové výdaje (dotace). 

Přílohy: 

 Příloha č. 1: ROP_10_op.xls 

  

Diskuze:  

Ing. Holiš - je pověřen přednesením informace ze zasedání finančního výboru (dále jen FV), kde 5 přítomných 

členů hlasovalo pro schválení rozpočtových opatření č. 10  

 

usnesením č. 4/14/ZM/08/12/2020  - Schvaluje  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2020 v rozsahu 326 tis. Kč na 

straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy. 

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (J. Pavlica)  
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  7 - Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu města do roku 2025 - předkládá/jí: Ing. Radim 

Holiš, Ing. Martin Hrnčárek   

Důvodová zpráva:  

Překládáme zastupitelstvu města ke schválení střednědobý výhled rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na roky 2022 až 

2025. Aktuálně má město platný rozpočtový výhled do roku 2022 a je naší povinnosti tento materiál aktualizovat. Střednědobý 

výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho 

hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících 

po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Jedná se o pomocný nástroj pro střednědobé finanční plánování města.  

Zpracovatelem materiálu je Ing. Luděk Tesař, který je uznávaným odborníkem v oblasti komunálních financí a ekonomiky. 

Materiál je tedy předložen ke schválení v podobě, tak jak byl Ing. Tesařem zpracován, bez jakýchkoliv zásahů.  

V aktuálním čase nejistého makroekonomického prostředí byl tento výhled zpracován spíše v pesimistické variantě budoucích 

příjmů.  

V souladu s § 3 odst. 3 zákona 250/2000 Sb. a v návaznosti na § 5 odst. 2 z. č. 23/2017 Sb.je část tohoto dokumentu 

zveřejněna na úřední desce. 

 

Přílohy: 

 Příloha č. 1: Strednedoby_vyhled_2022_2025_detail.pdf 

  

Diskuze:  

Hrnčárek – zpracovatelem materiálu je Ing. Luděk Tesař, uznávaný odborník v oblasti komunálních financí a 

ekonomiky. Materiál byl zpracován s defenzivním rozdílem, součet příjmů a výdajů. V aktuálním čase nejistého 

makroekonomického prostředí byl tento výhled zpracován spíše v pesimistické variantě budoucích příjmů. Co se 

týče finančního zdraví rozpočtu dle zpracovatele je na tom město velmi dobře.  

 p. Koryčanský - upozorňuje na úbytek občanů ve městě, což je dlouhodobý trend, který snižuje příjmy města. 

Město má nové lokality pro bydlení (Eden, Harcovna), které však městu nepřinášejí obyvatele s trvalým pobytem. 

Rožnov nabízí lidem práci, ale zaměstnanci firem zde nejsou natrvalo. Město chystá změnu územního plánu, což 

je výzva, jak občanům ve městě zajistit a umožnit bydlení. Materiál dále uvádí, že město využívá pouze 26% dotací. 

Je třeba tento fakt napravit a více sledovat možnosti dotačních titulů. 

 Ing. Holiš – zajímá nás, kolik bytů v uvedených lokalitách (EDEN a Harcovna) je obsazeno občany s trvalým 

bydlištěm, číslo dodáme. PODNĚT 

 Ing. Mácha - analýza je pomocným nástrojem pro středně a dlouhodobý plán města. Materiál hodnotí kladně. V 

rámci finanční analýzy vnímá pozitiva i negativa. Finanční zdraví města je velmi dobré a jsme výrazně pod stropem 

zadluženosti. Máme však příliš vysoký nárůst provozních nákladů. Proto má doporučení: zmrazit provozní výdaje, 

zvýšit běžné příjmy města, udržet valorizaci cen za služby, které město poskytuje a snažit se co nejrychleji 

realizovat plánované investiční akce. Dodává, že vzhledem k závažnosti materiálu očekával, že zastupitelé budou 

přizváni k předběžné diskusi, což vnímá jako doporučení pro příště. Jsme ve fázi, kdy připravujeme strategický 

plán města na 10 let. Je nutné, aby tento materiál navazoval na finanční plán města. Za sebe doporučuje 

rozpočtový výhled ke schválení.  

 Ing. Holiš - informuje, že FV projednal a schválil střednědobý výhled pro 6 hlasy z 6 přítomných členů. Zápis FV 

je přílohou č. 1 tohoto materiálu.   

 doc. Kopecký - souhlasí s p. Koryčanským, že změna ÚP by mohla významně ovlivnit počet obyvatel ve městě. 

Zabývat se zvýšením osob s trvalým bydlištěm ve městě je také obsahem strategického plánu. 
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 Bc. Blinková - věří, že se v budoucnu počet obyvatel města podaří navýšit. Již v minulosti opakovaně 

upozorňovala na navyšování provozních výdajů, které zřetelně stoupají od r. 2014. V současnosti sice došlo ke 

snížení, ale to nestačí.  

 Ing. Kučera - chválí materiál. Co se týče čerpání dotací snižují se možnosti pro větší města nad 10.000 obyvatel. 

V investicích čerpáme 5x méně, než tomu bylo před 10 lety. Přesto investiční akce realizujeme. Úspěšnější jsme 

naopak v měkkých projektech. Co se týče poklesu počtu obyvatel, v posledních letech jsme přijali několik opatření, 

která jsou zahrnuta např. v koncepci bydlení. Také MŠ zohledňují při náboru dětí, zda mají trvalý pobyt ve městě. 

Doplňuje, že např. obyvatelé lokality EDEN jsou vesměs místní občané. Tato finanční analýza bude v souladu se 

Strategickým, střednědobým plánem města, který budeme projednávat v lednu v rámci strategického výboru. 

Následně bude v únoru předložen zastupitelům  

 Ing. Holiš – dotační výzvy nyní dávají možnosti čerpání financí pro obce s nižším počtem obyvatel. Větší města 

mají omezené možnosti. Záležitost probírali na asociaci krajů a budou se tímto problémem dál zabývat.  

 RNDr. Melcher – shrnuje, seznam investičních akcí máme, realizace probíhá a i přes omezení související 

s COVID. V letošním roce má město poměrně vysoký podíl provedených investičních akcí. Strop zadlužení je 

přitom minimální.  

 Ing. Mácha - opakovaně volá po zásobníku investičních akcí, který bude obsahovat malé, ale i velké investice na 

příštích 10. let 

 p. Koryčanský - poukazuje na to, že město vkládá málo financí do oprav a údržby. 

Ing. Holiš – cituje pasáž se Střednědobého plánu „Přístup města k zajištění financí na reprodukci a budování 
majetku byl excelentní“ Souhlasí, že ve veřejném prostoru je deficit a že uděláme co se dá. 
 
p. Jelínek – doporučuje nechat konkrétní dotazy na pracovní setkání zastupitelů 

 

 Pozn. Připojení Ing. Pavlicy proběhlo v 16:35 hod.  

usnesením č. 5/14/ZM/08/12/2020  - Schvaluje  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Rožnov pod 

Radhoštěm na roky 2022 až 2025 dle důvodové zprávy a předložené přílohy. 

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (J. Pavlica)  

  

  8 - Projednání a schválení návrhu rozpočtu města pro rok 2021 - předkládá/jí: Ing. Radim Holiš, Ing. Martin 

Hrnčárek   

Důvodová zpráva:  

Předkládáme zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm na rok 2021 v celkové částce 

659 155 tis. Kč v příjmové i výdajové části (viz návrh usnesení 3., popř. 4. v pořadí) 

Návrh rozpočtu města je podrobně zpracován v přílohách přiložených k tomuto podání. Rozpočet je v souladu s legislativou 

zveřejněn na úřední desce MÚ a na webových stránkách umožňující vzdálený přístup. V zákonné lhůtě mohou občané vznést 

k návrhu písemné připomínky. 

Předkládaný rozpočet města byl k datu zpracování materiálu sestavován bez znalosti detailu schválení „daňového balíčku“. 

Jeho jednotlivé varianty v oblasti zrušení superhrubé mzdy mají významný vliv na daňové příjmy města. Protože dosud není 

dokončen proces schválení těchto fiskálních změn, přistoupil FO při sestavování rozpočtu k těmto vlastním výpočtům: 

Na straně příjmů: 

Rozpočet byl sestavován na základě makroekonomické predikce MFČR ze září 2020. 
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Dopady zrušení superhrubé mzdy byly vyčísleny na částku – 16 mil Kč. V rámci různých výpočtů nelze v tomto okamžiku 

předjímat, zda je toto snížení dostačující. V případě, kdy toto snížení nebude adekvátní, bude zřejmě po I. Q 2021 toto 

vyhodnoceno a v rámci ROP bude navrhováno zapojení kontokorentního úvěru včetně návrhu škrtů na výdajové stránce.  

 

V oblasti místních poplatků bylo zapracováno zvýšení poplatků za „odpady“ a pobytových poplatků (z 21 Kč na 50 Kč). 

V oblasti hazardu bylo zakalkulováno zvýšené inkaso odůvodněné lepším výběrem za rok 2020 a „daňovým balíčkem“, jehož 

součástí je návrh na zvýšení zdanění těchto příjmů. 

U příjmů z „radarů“ byl započítán příjem z 3. kamery v kombinaci se sníženým přepočtem výnosu na jedno místo. 3. kamera 

je součástí rozpočtu 2021. 

Do rozpočtu zapracováváme zůstatek hotovosti na účtu k 31.12.2020 ve výši cca 166 mil Kč, přičemž tento zůstatek 

odhadujeme v hodnotách oscilujících 180 mil Kč. 

Do financování je také započten nový úvěr v hodnotě 124 mil Kč, který je zapojen pouze matematicky. Na straně výdajové je 

pak zapojen do investiční rezervy. 

Ve výdajové stránce dochází ke snížení provozních výdajů z 357 mil Kč na 355 mil Kč a stanovení limitu na investice v částce 

295 mil Kč. Kulturní rozpočtová rezerva je tvořena částkou 124 mil Kč úvěr + 111 mil Kč vlastní hotovost. Dochází tedy k jejímu 

navýšení. 

Součástí výdajů jsou i splátky úvěrů v hodnotě 7,6 mil Kč. 

V rozpočtu jsou i akce nezařazené v celkové hodnotě 35 mil Kč. Tyto akce budou zařazovány v případě kladně vyřízených 

žádostí o dotace, případně z prostředků nad předpokládaný zůstatek 166 mil nebo ze zvýšených příjmů. 

Za účelem zrychlení administrace některých dotačních akcí si dovolujeme upozornit na usnesení ZM ze dne 13.9.2011 č. VI/3, 

které dává RM kompetenci schvalovat rozpočtové opatření zapojující dotace a s tím související výdaje. Tuto kompetenci, 

pokud k tomu nebudou výhrady, bychom v roce 2021 doporučovali využívat. Protože toto usnesení nebylo dlouho aplikováno, 

přikládáme pro připomenutí. (viz příloha č. 5). 

 Rozpočtové provizorium – pravidla (viz návrh usnesení 5. v pořadí) 

Pro případ, že by předložený návrh rozpočtu města na rok 2021 nebyl schválen vůbec a bylo by hlasováno o usnesení ve 

variantě číslo 3, navrhujeme schválit zásady rozpočtového provizoria v tomto znění:  

1. provozní výdaje za jeden kalendářní měsíc budou hrazeny až do výše 1/12 skutečnosti roku 2020. U provozních výdajů, 

jejichž výše je smluvně sjednaná, pak v plné výši. 

2. výdaje související s odstraněním havárií, nebo vyvolaných živelnou pohromou budou hrazeny v plné výši, 

3. úhrada závazků, které přecházejí z roku 2020 do roku 2021, budou hrazeny v plné výši. 

4. Úhrada závazku plynoucí z již uzavřených smluv včetně pracovně právních smluv budou hrazeny v plné výši. 

5. Příspěvky příspěvkovým organizacím budou hrazeny v plné výši. 

K datu odeslání materiálů zastupitelům města byla zaevidována 1 písemná připomínka k návrhu rozpočtu, která je v příloze 

tohoto materiálu. Jedná se o požadavek týkající se ulice Vítězná. O připomínce bude hlasováno před schválením rozpočtu (viz 

návrh usnesení 1, popř. 2. v pořadí, nebude-li návrh 1. v pořadí přijat). 

Občané mohou své připomínky zasílat do 7.12.2020. Připomínky mohou být vzneseny i na samotném zasedání. V případě 

dalších připomínek budou zastupitelé na jednání informováni. 

HESLO pro XLS tabulky – odemčení listu – je číslo 2021 

 

Přílohy: 

 Příloha č. 1: Navrh_rozpoctu_2021_sumarne_final_I.doc 
 Příloha č. 2: Priloha_1_rozpoctu_2021_ocekavane_plneni_rozpoctu_2020.xls 
 Příloha č. 3: Priloha_2_rozpoctu_2021_rozpis_rozpoctu_2021_detail.XLSX 
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 Příloha č. 4: Priloha_3_rozpoctu_2021_plan_ekonomicke_cinosti_VHC.xlsx 
 Příloha č. 5: Priloha_c_4_kompetence_RM.docx 
 Příloha č. 6: Pripominka_k_navrhu_rozpoctu_2021.pdf 
  
 

Diskuze: 

 Ing. Hrnčárek - shrnul záležitosti rozpočtu, informoval také o připomínce k rozpočtu která byla doručena v 

deklarované časově lhůtě. 

 p. Koryčanský – má několik technických připomínek k návrhu rozpočtu na rok 2021: 

 - nejsou alokovány finance na rekonstrukci kuchyně na ZŠ 5. květen  

 - nejsou alokovány finance na výstavbu světelné křižovatky u průmyslového areálu (dále jen PA), pokud se na 

stavbě bude město podílet 

 - nejsou alokovány finance na nákup budovy České pošty, přičemž by tam mohly být aspoň finance na vypracování 

projektové dokumentace 

 - nemáme koncept, zda budeme mít technické služby. Nakupujeme další automobil pro OSM, nebylo by 

rozumnější, aby se o plochy města někdo staral? 

 - jsou alokovány finance ve výši 800 tis. Kč, které jsou určeny na administrativní poplatek u Kulturního centra. 

Táže se, co to znamená? 18.12. budeme soutěžit znovu, co když se  opět nepodaří získat dodavatele. Máme plán,  

jaké investice pak uskutečníme dělat? Pokud se ani jedna stavba nevysoutěží měli bychom uvažovat, zda finance 

uvolníme např. na investiční akci vodovod Horní Paseky. Nespoléhat se zde jen na VaK! 

 - v rozpočtu postrádá více položek pro důležité investiční akce. Dotačních možností ubývá, proto na investice 

musíme mít alokovány finance 

 - navrhuje do rodinných domů umístit popelnice na plast, aby tak město produkovalo co nejméně odpadu za který 

musí platit 

 Ing. Holiš - co se týče křižovatky u Tesly, je dohoda aby se na investici podílela co největší měrou Správa železnic. 

Pokud dojde k finančním příspěvkům města, realizace se předpokládá až v roce 2022, proto v letošním rozpočtu 

nejsou na tuto akci alokovány finance.  

 - co se týká možného odkupu budovy České pošty položku na nákup prozatím v rozpočtu uvedenu nemáme, jsme 

ve fázi jednání o ceně a podmínkách.  Nákupní cena by mohla být ponížena o výši nájmu stávajících nájemců, 

které bychom ještě určitou dobu v budově ponechali.  

 - co se týká částky 800 tis. na KC tato je vyčleněna na autorský a technický dozor. Pokud nebude opět 

vysoutěženo, RM rozhodne, zda nereklamovat projekt a budeme jednat s architektem. Na investiční akci Knihovna 

máme vyčleněny finance, začátkem roku bude vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele.  

 - vodovod HP, zde stále platí, že by investiční akci měla realizovat společnost VaK, začátkem roku by měla být 

vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele a v polovině roku by se mohlo začít s realizací. Vše bude záviset na 

vysoutěžené ceně, pro město to nebude zadarmo. Jakmile nám skončí splátky na ČŘB II, začneme splácet 

vodovod HP. 

 Ing. Kučera - dodává, že projekt rekonstrukce jídelny na ZŠ 5. květen je před dokončením, realizace je v plánu v 

roce 2022, proto nejsou alokovány finance pro příští rok. Co se možnosti zřízení technických služeb týká, záležitostí 

se zabývala pracovní skupina, výzvu je možno opět uskutečnit. Dle jeho názoru však OSM zvládá údržbu města 

dobře a hlavně operativně. 

 Bc. Blinková - nebude hlasovat pro rozpočet z důvodu vysokých provozních nákladů, na které opakovaně 

poukazuje. Poukazuje také  na nárůst financí pro OSM.  Zpráva Kontrolního výboru uvádí, že efektivita údržby ze 
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strany města je pružnější, nikoli však levnější. Dále žádá o informaci, jak hospodařila městská příspěvková 

organizace T klub, kulturní agentura , Městská knihovna a komerční organizace Krytý bazén v době krize v 

souvislosti s COVID a jak byli vytíženi zaměstnanci obou organizací? PODNĚT.  Táže se na spoluúčast města u 

dvou kulturních akcí a to Rožnovské slavnosti a Jánošíkův dukát, kde preferuje, aby obě akce měly stejnou prioritu. 

K rozpočtu města má také připomínky: 

 - postrádá finance na elektronický systém parkování ve městě (akce loni nebyla realizována) 

 - viz. cyklopropoj sídliště-centrum, táže se, zda alokovaná částka je určena na realizaci 

 - monitoring ovzduší - položku zpochybňuje, město by si toto měření mohlo objednat externě 

- kruhový objezd Videčská – v letošním roce alokováno cca 500 tis. Kč, což neznamená, že by se letos projekt 

někam posunul 

 - postrádá položku na rekonstrukci náměstí 1. máje, která měla být prioritou 

 - řada investičních akcí se letos nerealizovala, táže se, kam se finance převádějí? 

 Ing. Holiš - z hlediska investičních záměrů souhlasí s tím, že některé investiční akce se v rámci daného roku 

podaří realizovat, jiné nikoli. Na elektronický parkovací systém byly alokovány finance v letošním roce, ale nedostali 

jsme povolení. Akce je připravená, na realizaci máme 2 roky čas. V zásobníku investičních projektů jsou nalezeny 

všechny investiční akce, které město připravuje či realizovalo. 

 Ing. Kučera - projekt rekonstrukce Náměstí 1. máje bude ve výši cca 20 mil. Kč. V roce 2021 dojde k úpravám 

podmínek výzvy z IROP. Takových projektů, které chceme upravovat bude více. V rámci OSM jde o nárůst financí 

proto, že se chystají 3 dotované projekty, které bude OSM realizovat. V rámci odboru naopak držíme provozní 

náklady co nejníž.  

 Mgr. Kosová - Jánošíkův dukát bude hrazen z grantového systému, jako přímá položka do rozpočtu by měla jít 

akce Rožnovské slavnosti. Co se týče měřící stanice, není možné dosáhnout prokazatelných výsledků, pakliže se 

měření provádí na jednom místě. Jde o akci, která je dotovaná a byla začleněna již v rozpočtu roku 2020. 

Nepodařilo se však vysoutěžit dodavatele.  

 MUDr. Němeček - poukazuje na smysl výsadby stromů na Nábřeží Dukelských hrdinů. V rámci zimní a letní údržby 

města žádá o zaslání přehledu, kolik financí vynakládáme na firmy, které jsou do prací zapojeny a kolik nás stojí 

vlastní zaměstnanci. PODNĚT! 

 p. Vychodil - poukazuje na záležitost bytových domů na ul. Julia Fučíka , kde v rozpočtu pro rok 2020 byly 

alokovány finance na odvodňovací příkop. Akce nebyla realizována a v příštím roce už položka uvedena není, zato 

se zde vyskytuje částka 100 tis. Kč na zhotovení pítka v parku. Navrhuje, aby tato částka byla použita na zhotovení 

odvodňovacího příkopu.  

 Ing. Holiš - navrhuje, aby byla na MěÚ poslána standartní žádost, která bude připravena pro radu města a ta zadá 

úkol městskému úřadu. Na konkrétní dotazy zastupitelů reagují pracovníci Odboru správy majetku.  

 Ing. Mácha - kvituje, že do rozpočtu je zapojen dopad daně z příjmů a to snížením o 5%. Navrhuje, aby v oblasti 

nedaňových příjmů byl příjem z radarů definován pod čarou s účelem použití. V rozpočtu je zredukován objem 

mzdových prostředků, provozní výdaje alespoň nestoupají. Navrhuje hlídat objem provozních výdajů vůči daňovým 

příjmům. S některými investicemi by mohl polemizovat. Tyto drobné výhrady však nevedeno k tomu, aby pro 

rozpočet nehlasoval. 

 p. Mikulášková - přibližuje zastupitelům činnost Městské knihovny v době jarního i podzimního lockdownu v 

souvislosti s COVID.  

 Ing. Pavlica - FV se na svém zasedání rozpočtem zabýval, ze 6 přítomných byli 4 členové pro, 2 členové se 

zdrželi,  
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 Mgr. Kosová - vysvětluje význam výsadby stromů na Nábřeží Dukelských hrdinů, které budou plnit funkci 

odhlučnění, ochrany a celkového zklidnění v lokalitě městského parku.  

MUDr. Němeček – žádá, pokud se nahrazuje něco, o je  v užívání a stává se to nefunkčním, aby v rozpočtu u 

takové položky byla uvedena poznámka „náhrada dosluhujícího“. Dále by kvitoval lepší informovanost veřejnosti o 

investičních akcích, které nejsou aktuální.  

 Zastupitelé dále přednášejí své postřehy a návrhy vůči jednotlivým položkám v rozpočtu. Mezi přední patří návrh, 

aby část příjmů z radarů byla vkládána do bezpečnosti dopravy ve městě. Diskutuje se také o protinávrhu Ing. 

Martináka ohledně rekonstrukce ul. Vítězná, kdy částka na realizaci této investiční akce není pro rok 2021 

alokována. Ze strany vedení je vysvětleno, že nejdříve musí dojít k přeprojektování této investiční akce, aby 

realizační cena byla adekvátní.  

 

 pozn. Mgr. Kokinopulos se odpojuje z videokonference v 18:31 hod.  

 usnesením č. 6/14/ZM/08/12/2020  - Nesouhlasí  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo písemnou připomínku k návrhu rozpočtu města pro rok 

2021 pana Ing. Miroslava Martináka, trvalým pobytem Vítězná 1744, Rožnov pod Radhoštěm, doručenou městu 

dne 30. 11. 2020, a nesouhlasí se zařazením rekonstrukce ul. Vítězná do návrhu rozpočtu města pro rok 2021 dle 

předložené připomínky. 

Hlasování: Pro: 11, Proti: 5 (L. Adámek, M. Blinková, D. Drápala, J. Koryčanský, Z. Němeček), Zdrželo se: 3 (R. 

Mácha, J. Mikulášková, A. Vychodil), Nehlasovalo: 1 (M. Kokinopulos)  

usnesením č. ../14/ZM/08/12/2020  - Nehlasováno  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo písemnou připomínku k návrhu rozpočtu města pro rok 

2021 pana Ing. Miroslava Martináka, trvalým pobytem Vítězná 1744, Rožnov pod Radhoštěm, doručenou městu 

dne 30. 11.2020, a souhlasí se zařazením rekonstrukce ul. Vítězná do návrhu rozpočtu města pro rok 2021 dle 

předložené připomínky a ruší (snižuje) investiční výdaje na akci … 

O tomto usnesení nebylo hlasováno, bod byl informativní. 

  

usnesením č. ../14/ZM/08/12/2020  - Nehlasováno  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm nesouhlasí s použitím částky 120 000 Kč pro vybudování pítka v 

parku (řádek 321 předloženého položkového návrhu rozpočtu) a schvaluje použití této částky v plné výši na akci 

"Odvodňovací příkop u zahrad na ulici Julia Fučíka". 

O tomto usnesení nebylo hlasováno, bod byl informativní. 

  

usnesením č. 7/14/ZM/08/12/2020  - Schvaluje  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočet města na rok 2021 ve výši 659 155 tis. Kč ve 

výdajové i příjmové části. Jako závazný ukazatel je v provozních výdajích stanoven objem výdajů za jednotlivé 

správce rozpočtu (ORJ), v investičních výdajích objem na jednotlivé akce (ORG) jako maximální. Správci rozpočtu 

jsou oprávněni provádět změnu rozpisu rozpočtu mezi provozními a investičními výdaji, pokud dochází ke změně 

rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Správce odboru investic je 

oprávněn převést obecnou investiční rezervu odboru investic ve prospěch jiné investiční akce. 

Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 3 (M. Blinková, D. Drápala, J. Koryčanský), Nehlasovalo: 1 (M. 

Kokinopulos)  
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usnesením č. ../14/ZM/08/12/2020  - Nehlasováno  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočet města na rok 2021 ve výši ……………… tis. Kč 

ve výdajové i příjmové části ve znění přijatých změn k původnímu návrhu rozpočtu. Jako závazný ukazatel je v 

provozních výdajích stanoven objem výdajů za jednotlivé správce rozpočtu (ORJ), v investičních výdajích objem 

na jednotlivé akce (ORG) jako maximální. Správci rozpočtu jsou oprávněni provádět změnu rozpisu rozpočtu mezi 

provozními a investičními výdaji, pokud dochází ke změně rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů. Správce odboru investic je oprávněn převést obecnou investiční rezervu odboru investic 

ve prospěch jiné investiční akce. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno, bod byl informativní. 

  

usnesením č. ../14/ZM/08/12/2020  - Nehlasováno  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje zásady rozpočtového provizoria do doby schválení 

rozpočtu města na rok 2021 dle důvodové zprávy. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno, bod byl informativní. 

  

  9 - Projednání a schválení dodatku ke smlouvě o hospodářském zájmu a zálohy na finanční příspěvek r. 

2021 - Krytý bazén Rožnov spol. s r.o. - předkládá/jí: Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek   

Důvodová zpráva:  

Společnost Krytý bazén Rožnov, spol. s r.o. je 100 % dceřinou společností města. Hlavní náplní této společnosti je provoz 

krytého bazénu a letního koupaliště na území města Rožnov pod Radhoštěm. Tato činnost je v lokálních podmínkách a při 

zachování cenově přijatelného vstupného vždy ztrátová. V posledních letech byly ve společnosti realizovány nákladné 

investice, které byly financovány jak z externího úvěru, tak z vlastních zdrojů. Tyto investice však generují také účetně 

nákladovou položku – odpisy. Paradoxně tak v případě dalších investic bude docházet k prohlubování ztráty společnosti. Nelze 

očekávat, že růst tržeb by byl adekvátní tomuto zvyšování nákladů. V oblasti cash-flow je ovšem situace vyvážená, protože je 

společnost financována dotací od města.  

Z tohoto důvodu se uvažuje o změně právní formy společnosti ze s.r.o. na příspěvkovou organizaci, jejíž charakter více 

odpovídá dané činnosti. 

Město uzavřelo s KBR smlouvu o financování, která byla sjednána do roku 2020. Speciální ustanovení evropské legislativy 

umožňuje takový charakter smlouvy na období 10 ti let. Jde zejména o institut povolené veřejné podpory. Z důvodu výše 

zmiňované změny organizace z s.r.o. na příspěvkovou organizaci, navrhujeme tuto smlouvu prodloužit o 1 rok. Samozřejmě 

lze dodatkem dále prodloužit. 

Pro rok 2021 byla výše zálohy na dotaci stanovena na hodnotu 7,7 mil Kč, což je částka, která je stejná jako v roce 2020. Tato 

částka by měla být dostačující na běžnou činnosti a údržbu, nikoli na rozvoj společnosti. Záležitost COVID 2021 tento výpočet 

nezohledňuje. Zde lze jen doporučit využít v maximální míře nabízené program státu a adekvátně reagovat v oblasti nákladů. 

Pro komplexnost uvádíme vývoj příspěvku v letech:  

2015 5.192.000,-- 

2016 5.492.000,-- 

2017 5.580.000,-- 

2018  6.450.000,-- 

2019 7.000.000,-- 

2020 7.700.000,-- 
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2021 7.700.000,-- 

 

  

Přílohy: 

 Příloha č. 1: FO_Smlouva_o_hospodarskem_zajmu_Bazen_Dodatek_c_2.pdf 

 Příloha č. 2: Zaloha_na_financni_podporu_r._2021_Kryty_bazen.pdf 

 Příloha č. 3: Zaloha_na_financni_podporu_2021_priloha_1.pdf 

  

usnesením č. 8/14/ZM/08/12/2020  - Schvaluje  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb 

obecného hospodářského zájmu ze dne 17.12.2014 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi společnosti 

KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361 

a městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 2 je součástí tohoto usnesení.  

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (M. Kokinopulos)  

  

usnesením č. 9/14/ZM/08/12/2020  - Schvaluje  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí zálohy na finanční podporu ve formě 

vyrovnávací platby za závazek veřejné služby pro rok 2021 ve výši 7.700.000 Kč společnosti KRYTÝ BAZÉN 

ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361 dle důvodové 

zprávy a uzavření smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu pro rok 2021, číslo smlouvy 0281/2020/KBR, 

mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. ve znění uvedeném v 

předložené příloze č. 2. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 

Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (M. Kokinopulos, J. Malcová)  

  

  10 - Projednání a schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského 

zájmu - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - předkládá/jí: Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek   

Důvodová zpráva:  

Rada města dne 19. 12. 2008 schválila smlouvu, na základě, které je příspěvkovou organizací ZK o víkendech zajištěna 

lékařská služba první pomoci pro dospělé. Tato služba pro veřejnost je dotovanou službou a její náklady jsou financovány z 

rozpočtu města a okolních obcí. Většinové náklady hradí Rožnov pod Radhoštěm. Důvodem je skutečnost, že tyto lokální 

služby nehradí systém zdravotního pojištění a občané by museli úrazy a jiné záležitosti řešit dojezdem do nejbližší nemocnice. 

Smlouva je platná do roku 2022. Každoročně jsou pak aktualizovány náklady. 

 Pro rok 2021byl zakalkulován:   

l Očekávaný nárůst platů zdravotnických pracovníků, z nich plynoucích odvodů a odměn smluvních lékařů o 10% 

l Nárůst cen materiálových vstupů (čistící prostředky, dezinfekce, léky) 

l Nižší tržby od zdravotních pojišťoven z důvodu očekávané nižší průchodnosti pacientů. K 30.9.2019 byl měsíční průměr 57 

pacientů, k 30.9.2020 byl měsíční průměr 51 pacientů. 

Pohotovost byla v roce 2020 v době od 21.3.2020 do 31.5.2020 uzavřena. Za rok 2020 bude tedy záloha po vyúčtování 

částečně vrácena. Skutečnost v roce 2021 nelze přesně předjímat, protože má návaznost na případná opatření COVID 19. 
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Celková záloha pro rok 2020 byla 629 840 Kč 

Celková záloha pro rok 2021 bude 694 000 Kč 

 

 Počet ošetřených pacientů 

2011 688 

2012 705 

2013 659 

2014 727 

2015 822 

2016 855 

2017 842 

2018 891 

2019 721 

2020 459 ( k 30.9.) 

 

Přílohy: 

 Příloha č. 1: Dodatek_c._3_smlouvy_SPLP_zachranaka_2021.pdf 

 Příloha č. 2: Priloha_k_dodatku_2021.xls 

  

usnesením č. 10/14/ZM/08/12/2020  - Schvaluje  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o poskytování služeb 

obecného hospodářského zájmu ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 a 2 mezi městem Rožnov pod 

Radhoštěm a Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Peroutkovo 

nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČO 62182137 dle důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 3 je součástí tohoto usnesení 

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (M. Kokinopulos)  

  

D) Odbor strategického rozvoje a projektů 

 11 - Informace o stavu zpracování Strategického plánu rozvoje města 2021-2030 - předkládá/jí: Ing. Jan 

Kučera MSc., Ing. Michal Laktiš   

Důvodová zpráva:  

Komentář místostarosty: 

„Proč strategický plán? Město má ročně k dispozici zhruba 40 milionů korun na rozvoj a nové projekty. Za deset let je to částka 

400 milionů. Pokud přičteme dotace, které město chce získat, můžeme se dostat na částku tři čtvrtě miliardy. Požadavky ve 

městě jsou však výrazně vyšší. A výběr toho, co jen nejvíc potřeba, je složitý. Pro rozhodnutí o tom, co realizovat, můžou 

pomoci kvalitní data, názor veřejnosti i odborný pohled expertů z venku. Každý zastupitel i člen vedení města vychází z určitého 

prostředí. Jednak profesního, kdy například učitel v zastupitelstvu bude vidět více do hloubky problémy školství a téma 
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považovat za důležité, technik uvidí více problému v infrastruktuře, environmentalista bude považovat za klíčové zadržovat 

vodu v krajině a historik může spatřovat větší hodnotu v kultuře či tradicích. Zároveň každý pochází z jiné části města a může 

vnímat danou lokalitu jako více potřebnou, více se na nás obrátí sousedů z lokality. 

 

Kvalitní data, která nám například řeknou, kde je nejvíce dopravních nehod na přechodech, kolik dáváme na občana na sport 

či kulturu v porovnání s jinými městy, kolik procent obyvatel je napojených na vodovod nebo co je podle obyvatel města největší 

problém, jsou výborným podkladem pro dobré rozhodnutí. Strategický plán je o shodě na dlouhodobých problémech města, 

na tom, co potřebujeme. Můžeme pak snadněji projekty dlouhodobě chystat a také dlouhodobě sledovat dotační tituly a na ty 

být připraveni. Můžeme vše rozmyslet, připravovat a snížit potřebu „hašení požárů“, tedy narychlo reagovat na dotační výzvu 

nebo během stavby měnit projekt a propojovat ho na jiný, na který jsme v rychlosti zapomněli. Cílem je dát občanům, úřadu i 

sami sobě jasný směr, co chceme ve městě vyřešit a tím směrem jít. Zároveň také můžeme dojít k názoru, že pokud do každé 

oblasti dáme každý rok trochu, pokud budeme chtít každé téma a každého občana uspokojit aspoň trochu, nevyřešíme největší 

problémy. Možná budeme muset jedno téma na rok, dva předsunout před ostatní, ať se v té věci pohneme. Tato diskuse nás 

ale ještě čeká v lednu a únoru.“ 

V letošním roce 2020 probíhají intenzivní práce na projektu, v rámci kterého Město Rožnov pod Radhoštěm zpracovává 

rozvojové dokumenty pro jednotlivé oblasti a taktéž komplexní Strategický plán rozvoje města na roky 2021-2030. 

Externími dodavateli jsou realizovány segmentové koncepce pro oblast cestovního ruchu, sportu, školství, místní ekonomiky, 

energetiky, veřejného osvětlení a životního prostředí, dále jsou zhotovovány dokumenty pro oblast dopravy (Plán udržitelné 

městské mobility), kultury (Kulturní strategie), školství (Strategie školství) a zdraví (Plán zdraví). Interními kapacitami byly již 

dříve připraveny resp. aktualizovány dokumenty pro oblast bydlení (segmentová koncepce), sociálních a navazujících služeb 

(Komunitní plán) a pro oblast řízení města (Strategie městského úřadu). Zjištění a rozvojové návrhy slouží jako podklad pro 

zpracování hierarchicky nejvyššího dokumentu, kterým je Strategický plán rozvoje města na roky 2021-2030 (dále jen „SPRM 

2021-2030“). Dokument je zhotovován externími odborníky a zpracovatelé vedle uvedených oblastí zastřešených 

segmentovou koncepcí (resp. plánem, strategií) vyhodnocují oblasti bezpečnosti, technické infrastruktury, marketingu a 

hospodaření města. 

Zpracování SPRM 2021-2030 bylo zahájeno přípravnou částí (tzn. nastavením metodiky, harmonogramu) v lednu. V období 

března až září byly zpracovány analýzy, přičemž proběhl také průzkum kvality života obyvatel na vzorku 739 osob (svou 

velikostí vzorek téměř odpovídá velikosti vzorku pro celorepublikové průzkumy, průzkum byl zpracován s respektem zajištění 

rozložení demografie města) a klíčová zjištění byla shrnuta ve SWOT analýze. Kompletní analytická část SPRM 2021-2030 

byla projednána poradním orgánem zastupitelstva Strategickým výborem na zasedání dne 3. září 2020, připomínky byly 

následně zapracovány (připomínkovaná verze analytické části je obsahem přílohy 1). 

Během měsíců září a října byla v návaznosti na analytickou část vytvořena pracovní verze návrhové části SPRM 2021-2030, 

obsahující vizi města, globální cíle a specifické cíle s opatřeními pro každou zpracovávanou oblast. Návrhová část byla 

projednána a připomínkována členy Strategického výboru dne 6. listopadu 2020, a dále byla 18. listopadu 2020 představena 

veřejnosti. Aktuální verze návrhové části je uvedena v přílohách (P2 – přehled návrhové části, P3 – kompletní verze s 

popisy jednotlivých opatření), finalizace proběhne do 4. ledna 2021. 

Doposud vytvořené podklady jsou výsledkem práce profesionálních dodavatelů segmentových dokumentů a SPRM 2021-

2030, a také zástupců města, ať se jedná o členy Strategického výboru, Komisí Rady města, pracovních skupin, pracovníky 

městského úřadu nebo další experty, kteří přinášejí do tvorby znalost místního prostředí a podílejí se na tom, aby rozvojové 

návrhy odpovídaly potřebám a možnostem města. S připočtením taktéž Zastupitelů města Rožnov pod Radhoštěm je v tvorbě 

dokumentů zainteresovaných na 160 osob (viz údaje v příloze 4). 

Aktuálně již probíhají práce také na implementační části, kterou budou tvořit konkrétní aktivity a projekty. Na 16. prosince 2020 

je naplánován Kulatý stůl s veřejností (již nyní lze zasílat návrhy projektů, viz 

https://www.roznov.cz/html/soubory/strategie2030/zaslani-navrhu.html), v termínu 14.-15. ledna 2021 bude projekty 

projednávat Strategický výbor. Dále do 22. ledna 2021 bude Strategický plán rozvoje města na roky 2021-2030 finalizován a 

v únoru bude předkládán Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm ke schválení. 

Přílohy: 

 Příloha č. 1: P1_SPRM_2021_2030_analyticka_cast.pdf 

 Příloha č. 2: P2_SPRM_2021_2030_navrhova_cast_zkracena.pdf 
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 Příloha č. 3: P3_SPRM_2021_2030_navrhova_cast_rozsirena.pdf 

 Příloha č. 4: P4_Pocetni_zastoupeni.pdf 

  

Diskuze: Pozn. vedení zastupitelstva přebírá Ing. Kučera 

 K videokonferenci se připojili externí zpracovatelé Strategického plánu doc. Ing. Lubor Hruška a Ing. David Kubáň.  

 doc. Hruška - prezentuje zastupitelům Strategický plán, který je nyní v návrhové části, informuje  o podrobném 

harmonogramu. Dne 16.12. proběhne projednávání dokumentu z veřejností (on-line). Na stránkách města je 

formulář pro sběr návrhů ze stran veřejnosti. Po-té budou vybrány konkrétní projekty, které budou součástí 

strategického plánu. Ústřední dokument je strategický plán, který integruje všechny další strategické plány, které 

město má či zpracovává. V rámci dokumentu bude informační podpora a možnost průběžného vyhodnocování. 

Plán zahrnuje očekávaný pokles počtu obyvatel, ale díky podpoře rodinné politiky by to nemuselo být tak zlé. 

Zohledňuje také dopad nezaměstnanosti, který prozatím není tak výrazný. Dochází k růstu pracovních míst na 

území města. Byl proveden výzkum spokojenosti s životem ve městě, kdy spokojenost vyjádřilo 90% oslovených 

obyvatel. Nejvíce požadovaná ze stran obyvatel města je bytová výstavba a výstavba parkovacích míst. Kvalita 

života a prostředí je důležitou hodnotou. Město Rožnov je město s vysokou kvalitou života, s identitou a tradicí, 

centrum relaxace s celoročním kulturním a sportovním vyžitím, ideální místo pro podnikání. Byly vytyčeny globální 

cíle a priority.  

 Ing. Kučera – aktuálně jsme v návrhové části která má své cíle a plnění. Následně bude dokument diskutován v 

strategickém výboru a po-té bude zásobník projektů dokončen a předložen na únorovém ZM ke schválení. Do 

16.12. lze dávat podněty 

 doc. Kopecký – sběr podnětů není možné dělat způsobem obvyklým, táže se, jak konkrétně mohou občané své 

podněty posílat a zda to bude možné ještě po 16.12.? 

 Ing. Kučera – návrhová část byla představena on-line, stejným způsobem budou probíhat debaty u kulatých stolů 

dne 16.12.  

 Ing. Mácha – nyní přistupujeme k zásobníku projektů ze kterého budeme vybírat klíčové priority.  

 p. Koryčanský – děkuje za zpracování dokumentu, který je pro město přínosem. 

  

 pozn. v 18:45 hod. se odpojuje ze zastupitelstva MUDr. Němeček.  

 

usnesením č. 11/14/ZM/08/12/2020  - Bere na vědomí  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí "Informace o stavu zpracování Strategického plánu 

rozvoje města na roky 2021-2030" dle důvodové zprávy a předložených příloh. 

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Z. Němeček)  

 

E) Odbor správy majetku 

 12 - Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej části městského pozemku p. č. 407 v k. ú. Hážovice. 

- předkládá/jí: Ing. Radim Holiš, Ing. Dalibor Kubiš   

Důvodová zpráva:  

Manželé K. podali městu Rožnov pod Radhoštěm žádost o odkoupení části pozemku p.č. 407 – ostatní plocha – neplodná 

půda v k.ú. Hážovice ve vlastnictví města. Manželé K. jsou vlastníky pozemku p.č. 412/1 - zahrada a pozemku p.č. 410 
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zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba č.p. 2117 rodinný dům. Část pozemku p.č. 407 nově odděleného a 

označeného geometrickým plánem č. 488-7a/2020 (uvedeným v příloze č. 2 projednávaného bodu) jako pozemek p.č. 407/2 

o výměře 59 m2 ve vlastnictví města, bezprostředně navazuje na pozemky ve vlastnictví manželů K. Na nově odděleném 

pozemku p.č. 407/2 se nachází zpevněný vjezd do garáže a veranda ve vlastnictví manželů K. Snímek katastrální a ortofoto 

mapy s vyznačením pozemku p.č. 407 je přílohou č. 4 projednávaného bodu. 

Při revizi katastru nemovitostí, kterou provádělo Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí v roce 2019, byli manželé K. na 

nesoulad mezi vlastnictvím staveb a pozemků nacházejících se pod těmito stavbami upozorněni. 

Na základě tohoto podnětu byl z pozemku p.č. 407 ve vlastnictví města oddělen pozemek p.č. 407/2 o jehož prodej manželé 

K. požádali.  

Podanou žádost projednala koordinační skupina dne 31.3.2020 a souhlasila s odprodejem.  

Manželé K. na své náklady nechali vyhotovit oddělovací geometrický plán č. 488-7a/2020, pro zaměření části městského 

pozemku.  

Pro stanovení ceny obvyklé byl na náklady žadatelů zpracován znalecký posudek č. 22-3841/20 vypracovaný Václavem 

Adamcem, Dolní Bečva 331, 756 55 Dolní Bečva dne 18.3.2020 (uvedený v příloze č. 3 projednávaného bodu). Dle znaleckého 

posudku je cena obvyklá tržní pozemku p.č. 407/2 v k.ú. Hážovice ve výši 20 650,- Kč (což činí 350 Kč/m2).  

Záměr na prodej pozemku p. č. 407/2 byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne 7.5.2020, usnesením č. 1051/52 

a zveřejněn na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup, od 12.5.2020 do 28.5.2020. V době zveřejnění 

záměru na úřední desce nebyly vzneseny žádné připomínky či podněty k prodeji. 

Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání prodej části městského pozemku nově odděleného a 

označeného jako pozemek p.č. 407/2 o výměře 59m2 a návrh znění kupní smlouvy č. 144/2020/OSM uvedené v příloze č. 1 

projednávaného bodu. 

Přílohy: 

 Příloha č. 1: Priloha_c._1_kupni_smlouva_144_2020_OSM.pdf 
 Příloha č. 2: Priloha_c._2_GP_488_7a_2020.pdf 
 Příloha č. 3: Priloha_c._3_Znalecky_posudek_c._22_3841_20.pdf 
 Příloha č. 4: Priloha_c._4_KM_orto_Hazovice_Krenkovi_vyznacene_pozemky_mesta_a_pozemek_k_prodeji.jpg 
  

usnesením č. 12/14/ZM/08/12/2020  - Schvaluje Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej 

části pozemku p. č. 407, oddělené a označené jako pozemek p.č. 407/2 o výměře 59 m2 dle geometrického plánu 

č. 488-7a/2020 v k.ú. Hážovice, do vlastnictví manželů K, oba trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové 

zprávy a jejích příloh a uzavření kupní smlouvy č. 144/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako 

prodávajícím a manžely K.  kupujícími 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: 1 (Z. Němeček)  

  13 - Projednání a schválení dodatku č. 1 k plánovací smlouvě stavby „Prodloužení splaškové kanalizace“ 

se soukromým investorem v lokalitě Horní Paseky, ul. Žerotínská v pozemcích v k.ú. Rožnov pod 

Radhoštěm. - předkládá/jí: Ing. Radim Holiš, Ing. Dalibor Kubiš   

Důvodová zpráva:  

Dne 21.12.2017 uzavřelo město Rožnov pod Radhoštěm Plánovací smlouvu ke stavbě „Prodloužení splaškové kanalizace“ č. 

303/2017/OSM, příloha č.2 (dále jen „Plánovací smlouva“), na základě které byly stanoveny mj. podmínky na vybudování nové 

veřejné infrastruktury, splaškové kanalizace v části lokality Horní Paseky, ul. Žerotínská v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. 

Vzhledem k tomu, že v současnosti je stavba dokončena, ale zatím není zkolaudována a k dokončení stavby splaškové 

kanalizace by nedošlo ve stanoveném termínu dle článku V. odst. 1 Plánovací smlouvy, tj. nejpozději do tří let od uzavření 

Plánovací smlouvy, požádala žadatelka paní K.M. Rožnov pod Radhoštěm dne 9.10.2020 o prodloužení platnosti plánovací 

smlouvy do 31.12.2021 (příloha č. 3). 
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Odbor správy majetku předložil radě města k projednání žádost paní K.M. na prodloužení platnosti Plánovací smlouvy. 

Rada města usnesením č. 1428/72/RM/27/11/2020 ze dne 27.11.2020 doporučila Zastupitelstvu města Rožnova pod 

Radhoštěm schválit prodloužení Plánovací smlouvy a uložila Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit Dodatek č. 

1 k Plánovací smlouvě ke stavbě „Prodloužení splaškové kanalizace“ a předložit ho k projednání do Zastupitelstva města 

Rožnov pod Radhoštěm. 

Situační výkres a snímek katastrální mapy s vyznačením trasy nové splaškové kanalizace jsou v příloze č.4 a č.5 

projednávaného bodu. 

Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání Dodatek č.1 ag. č. 303/2017/OSM/1 (příloha č.1) k 

Plánovací smlouvě s žadatelkou paní K.M. a navrhuje zastupitelstvu schválit usnesení, jak je uvedeno v návrhu usnesení a 

důvodové zprávě. 

 

Přílohy: 

 Příloha č. 1: 
P1_Dodatek_c.1_z_2020_k_Planovaci_smlouve_M_ul._Zerotinska_303_2017_OSM_1_final_do_ZM.pdf 
 Příloha č. 2: P2_PS_303_2017_OSM_M_ul._Zerotinska_splaska_parafovana_podepsana_prilohy_OCR.pdf 
 Příloha č. 3: P3_Zadost_o_prodlouzeni_PS_M_z_9.10.2020.pdf 
 Příloha č. 4: P4_situacni_vykres_v_katastralni_mape.pdf 
 Příloha č. 5: P5_KM_orto_Horni_Paseky_ul._Zerotinska_trasa_nove_splaskove_kanalizace.png 
  

usnesením č. 13/14/ZM/08/12/2020  - Schvaluje  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Dodatku č. 1 (ag. č. 303/2017/OSM/1) k 

Plánovací smlouvě ke stavbě „Prodloužení splaškové kanalizace“  

č. 303/2017/OSM uzavřené dne 21.12.2017, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, mezi 

žadatelem paní K.M.Rožnov pod Radhoštěm a městem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a 

předložených příloh. Schválený Dodatek č. 1 je součástí tohoto usnesení. 

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Z. Němeček)  

  

  14 - Projednání a schválení Dohody o změně hranic obcí mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a obcí 

Vidče v rámci zahájené "Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm" v lokalitě Hradisko 

- předkládá/jí: Ing. Radim Holiš, Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš   

Důvodová zpráva:  

Na základě předchozích jednání Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj, Pobočky 

Vsetín (dále jen "SPÚ") s městem Rožnov p. R., obcí Vidče, Střední školou zemědělskou a přírodovědnou (dále jen "SŠZePř") 

v Rožnově p. R. a většinovým vlastníkem pozemků v dané lokalitě panem J.Č. záhájil SPÚ řízení o komplexních pozemkových 

úpravách (dále jen "KoPÚ") v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm a části katastrálního území Vidče dle zákona 

139/2002 sb. O pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 

vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. 

Hlavní důraz zahájené KoPÚ je kladen na řešení přístupu do lokality Hradisko (rekonstrukci cesty na rozhraní k. ú. Rožnov p. 

R. a k. ú. Vidče) a uspořádání vlastnického práva k této cestě, která je polovinou na k. ú. Rožnov p. R. a polovinou na k. ú. 

Vidče a ve vlastnictví České republiky (v Rožnově p. R. je vlastník ÚZSVM, ve Vidči je vlastník Státní pozemkový úřad). 

Na základě uskutečněných jednání, včetně jednání s občany obce Vidče, jejichž rodinné domy přejdou v rámci KoPÚ z k. ú. 

Vidče do k. ú. Rožnov p. R. bylo dohodnuto: 

- cesta od mostu na Hradisko bude celá patřit do k.ú. Rožnov p. R. a vlastníkem bude město Rožnov p. R. (příloha č.2, č.4 a 

č.6) 
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- část budovy a pozemky Rožnovského jezdeckého areálu s.r.o. (jednatel pan J.Č. ) 

 a pozemky patřící panu J. Č.  v k.ú. Vidče přejdou do k.ú. Rožnov p. R. (příloha č.2, č.4 ač.6) 

- budovy a pozemky Zlínského kraje, kde právo hospodaření se svěřeným majetkem kraje má Střední škola zemědělská a 

přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm přejdou z k.ú. Vidče do k.ú. Rožnov p. R. (příloha č.2, č.4 a č.6) 

- rodinné domy čp 208, čp 209, čp 536 a čp 537 včetně přilehlých pozemků v k.ú. Vidče přejdou do k.ú. Rožnov p. R. (příloha 

č.2, č.4 a č.6) 

- pozemek p.č. 1583/1 v k.ú. Vidče tvořící zahradu u RD čp 2886 v k.ú. Rožnov p. R. přejde z k.ú. Vidče do k.ú. Rožnov p. R. 

(příloha č.2, č.4 a č.7) 

- katastrální hranice mezi k.ú. Rožnov p. R. a k.ú. Vidče od viaduktu směrem k silnici do Valašské Bystřice bude posunuta až 

na hranici mapované cesty p.č. 3590 v k.ú. Rožnov p. R. vedoucí od viaduktu směrem k silnici III/05726  

 do Valašské Bystřice. Současně dojde k převodu pozemků vlastníků v této lokalitě, které jsou rozděleny katastrální hranicí 

mezi k.ú. Rožnov p.R. a k.ú. Vidče, do k.ú. Vidče, čímž dojde k vyrovnání výměry při překatastrování  

 mezi městem Rožnov p.R. a obcí Vidče (příloha č.3, č.5 a č.7). 

Návrh na překatastrování pozemků a změnu katastrální hranice mezi k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a k.ú. Vidče dle podkladů 

v příloze č.6 a č.7 byl schválen usnesením č. 17/13/ZM/12/11/2020 na 13. zasedání zastupitelstva města konaném dne 

12.11.2020. Na základě schváleného návrhu na překatastrování pozemků a změnu katastrální hranice mezi k.ú .Rožnov pod 

Radhoštěm a k.ú. Vidče byly společností geo cité + s.r.o., sídlo Dlouhá 110, 

 760 01 Zlín, IČO: 05039606, vyhotoveny geometrické plány pro provedení změny hranic obcí mezi městem Rožnov p. R. a 

obcí Vidče. 

 Jedná se o geometrický plán č. 1609-2109/2020 (příloha č.2) pro určení hranic pozemků při pozemkových úpravách a dělení 

pozemku a změnu katastrální hranice ze dne 20.11.2020 a geometrický plán č. 1622-2109/2020 (příloha č. 3) pro změnu 

katastrální hranice ze dne 23.11.2020. Pro provedení zápisu změny hranic obcí mezi městem Rožnov p. R. a obcí Vidče do 

katastru nemovitostí na základě výše uvedených geometrických plánů předkládá Odbor správy majetku k projednání a ke 

schválení zastupitelstvu města Dohodu o změně hranic obcí č. 298/2020/OSM mezi městem Rožnov p. R. a obcí Vidče ve 

znění uvedeném v příloze č.1. 

 Touto Dohodou dochází pouze ke změně katastrální hranice mezi obcemi a nedochází ke změně vlastnictví u 

překatastrovaných pozemků. 

Dohoda mezi městem Rožnov p. R. a obcí Vidče bude po podepsání oběma stranami přílohou k žádosti o rozhodnutí 

katastrálního úřadu na změnu katastrální hranice v rámci probíhající KoPÚ. Žádost podá SPÚ. 

Přílohy: 

 Příloha č. 1: 

P1_Dohoda_o_zmene_hranic_obci_Roznov_p.R._a_Vidce_v_ramci_KoPU_c._298_2020_OSM_do_ZM.pdf 

 Příloha č. 2: 

P2_Priloha_c.1_Dohody_GP_c._1609_2109_2020_potvrzeny_pozemky_z_k.u._Vidce_do_k.u._RpR.pdf 

 Příloha č. 3: 

P3_Priloha_c.2_Dohody_GP_c.1622_2109_2020_potvrzeny_pozemky_z_k.u._RpR_do_k.u._Vidce.pdf 

 Příloha č. 4: 

P4_Priloha_c.3_Dohody_seznam_pozemku_prechazejicich_z_Vidce_do_Roznova_N_upr._pro_tisk_na_A4.pdf 

 Příloha č. 5: 

P5_Priloha_c.4_Dohody_seznam_pozemku_prechazejicich_z_Roznova_do_Vidce_N_upr._pro_tisk_na_A4.pdf 

 Příloha č. 6: 

P6_Lokalita_1_N_KoPU_Hradisko_mapa_navrh_zmeny_katastralni_hranice_pozemky_z_Vidce_do_RpR.pdf 
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 Příloha č. 7: 

P7_Lokalita_2_N_KoPU_u_mostu_mapa_navrh_zmeny_katastralni_hranice_pozemky_z_RpR_do_Vidce_cast_z

_Vidce_do_RpR.pdf 

  

usnesením č. 14/14/ZM/08/12/2020  - Schvaluje Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje změnu 

katastrální hranice mezi katastrálním územím Rožnov pod Radhoštěm a katastrálním územím Vidče dle 

geometrického plánu č. 1609-2109/2020 a geometrického plánu č. 1622-2109/2020, v rámci zahájené Komplexní 

pozemkové úpravy v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm a části katastrálního území Vidče, dle důvodové 

zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření Dohody o změně hranic obcí č. 298/2020/OSM mezi městem 

Rožnov pod Radhoštěm a obcí Vidče, se sídlem Vidče 96, 756 53 Vidče, IČO: 00304433 ve znění uvedeném v 

příloze č. 1 až č.5 projednávaného bodu. Schválená Dohoda o změně hranic obcí je součástí tohoto usnesení. 

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Z. Němeček)  

  15 - INFORMACE - činnost odboru správy majetku 2020, plán 2021 - předkládá/jí: Ing. Jan Kučera MSc., 

Ing. Michaela Hanzl   

Důvodová zpráva:  

Bez návrhu na usnesení. Informativní souhrn o činnosti odboru správy majetku za rok 2020, plán činnosti na rok 2021 formou 

prezentace. 

 

Přílohy: 

 Příloha č. 1: Investice_a_cinnost_odboru_spravy_majetku_rok_2020_2021_2_.ppt 

  

Diskuze:  

Ing. Hanzl prezentovala činnost odboru, která zahrnovala 

 1) opravy komunikací lokální i plošné 

 2) opravy chodníků 

 3) opravy nátěrů  

 4) obnova parkovacích automatů 

 5) dokončení revitalizace bytových domů na ul. Kulturní 

 6) realizace havarijního stavu výměníkové stanice 

 7) budovy MŠ – opravy a úpravy 

 8) opravy v budovách základních škol  

 9) opravy kanceláří a chodeb v budovách MěÚ 

 10) odstranění havarijních stromů a zeleně 

 11) revitalizace zeleně na Jižním městě 

 12) rozšiřování sítě na třídění bioodpadu 

 13) opravy a úpravy na Hřbitově na Láni  

 14) oprava zvonice v Tylovicích 
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 15) nátěry a oprava Jurkovičovy rozhledny 

 16) rozšíření fitnes prvků na hřišti D. Zátopkové 

 V závěru prezentace hovoří o plánu investic na rok 2021 

  

 Mgr. Drápal- navrhuje do budoucna úpravu povrchu hřiště u tenisové stěny v parku 

 doc. Drápala - kvituje opravu chodníku v městském parku, opravu by si zasloužily také lázeňské cedule. Na starém 

hřbitově se neprovádí pravidelná údržba mlatové cesty, která chátrá v období dešťů se tam tvoří kaluže. Cesta by 

se měla průběžně udržovat.  

 p. Koryčanský - upozorňuje na opravy chodníků na 1. máji, kde se překládala dlažba, přitom za krátko se bude 

opět rozkopávat. Z obdobného důvodu navrhuje počkat s opravou ul. Svazarmovská.  

  

F) Odbor kanceláře starosty 

 16 - Změna určení výkonu funkce druhého místostarosty - předkládá/jí: Ing. Radim Holiš, Mgr. Ing. Veronika 

Janíková   

Důvodová zpráva:  

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm dne 30. 10. 2018 stanovilo zastupitelstvo města svým 

usnesením č. 3/I dva místostarosty a určilo, že funkce prvního místostarosty bude vykonávána jako funkce, pro kterou bude 

zvolený člen zastupitelstva uvolněn ve smyslu § 71 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů. Druhý místostarosta města bude svou funkci vykonávat jako neuvolněný člen zastupitelstva. Funkci druhého 

místostarosty vykonává Mgr. Kristýna Kosová 

Navrhujeme, aby s účinností od 1. 1. 2021 byla funkce druhého místostarosty vykonávána, stejně jako funkce prvního 

místostarosty, jako funkce, pro kterou bude zvolený člen zastupitelstva města uvolněn. Důvodem pro výkon funkce 

neuvolněného místostarosty byla rodičovská dovolená, tento důvod pominul. 

Diskuze: pozn. vedení zastupitelstva přebírá Ing. Holiš 

 Ing. Holiš - informuje o změnách v rámci zástupců vedení města, kdy v únoru přechází na neuvolněnou funkci 

starosty a na neuvolněnou funkci přibude nový místostarosta za hnutí ANO. Dojde také k přerozdělení gescí.  

usnesením č. 15/14/ZM/08/12/2020  - určuje  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje, že funkce druhého místostarosty města Rožnov pod 

Radhoštěm bude s účinností od 1. 1. 2021 vykonávána jako funkce, pro kterou budou členové zastupitelstva města 

uvolněni. 

Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 2 (M. Blinková, K. Kosová), Nehlasovalo: 1 (Z. Němeček)  

  

  17 - Volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm - předkládá/jí: Ing. 

Radim Holiš, Mgr. Ing. Veronika Janíková   

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.  
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Zákon o obcích nestanovuje kolik členů má mít kontrolní výbor zastupitelstva, v § 118 odst. 2 však uvádí, že počet členů výboru 

je vždy lichý. Podmínka lichého počtu členů je v současnosti splněna a výbor může takto pokračovat ve své činnosti.  

Ze zápisu z diskuze k tomuto bodu na zasedání zastupitelstva města dne 12.11.2020 vyplynulo, že politické uskupení Nezávislí 

Rožnováci nominovat dalšího člena kontrolního výboru nebude. Politické uskupení Nezávislí a Soukromníci dodá nominaci na 

nového člena kontrolního výboru do 14. dní. Starosta města Ing. Holiš k tomu uvedl, že politické uskupení ANO 2011 je také 

připraveno nominovat nového člena kontrolního výboru. 

Na základě uvedeného požádal odbor kanceláře starosty Ing. Holiše (Ano 2011) a Ing. Máchu (Nezávislí a Soukromníci) o 

dodání nominací nových členů kontrolního výboru. Ing. Holiš k tomu sdělil, že hnutí ANO 2011 má v kontrolním výboru 

zastoupeny již 3 členy a že dalšího již nominovat nebudou. 

Ing. Mácha navrhuje za uskupení Nezávislí a Soukromníci pana  Miroslava Hrabala, trvalý pobyt: Rožnov p.R.  

Jmenuje-li zastupitelstvo města nového člena kontrolního výboru, je nezbytné aby nejpozději na dalším zasedání zastupitelstva 

města dojmenovalo do funkce člena kontrolního výboru ještě jednu osobu, aby byla naplněna zákonná podmínka lichého počtu 

členů kontrolního výboru. 

 

Diskuze:  

Ing. Holiš - vyzývá další politická uskupení k nominaci člena pro Kontrolní výbor, jehož počet musí být lichý, což 

je zákonná podmínka pro výbory.  

usnesením č. 16/14/ZM/08/12/2020  - Jmenuje  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm jmenuje s účinností od 8.12.2020 do funkce člena Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm pana Miroslava Hrabala,  trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm 

dle důvodové zprávy. 

Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 3 (M. Blinková, J. Kučera, Z. Němeček)  

  

  18 - Pojmenování ulice v lokalitě Kramolišov - předkládá/jí: Mgr. Kristýna Kosová, Mgr. Ing. Veronika 

Janíková   

Důvodová zpráva:  

Dne 23. 11. 2020 obdržel odbor kanceláře starosty požadavek z oddělení výstavby OŽPV na pojmenování stávající 

nepojmenované ulice v lokalitě Kramolišov, navazující na ulici Na Drahách a vedoucí směrem k Uhliskému potoku (Švajdově 

potoku) včetně nově vybudovaného úseku komunikace na parc č. 344/25 a 344/29 (příloha č. 1 tohoto bodu). Důvodem je 

potřeba přidělit popisné číslo a adresní místo novostavbě rodinného domu na parc č. 344/24, neboť stavebník novostavby RD 

potřebuje zapsat RD do katastru nemovitostí s ohledem na podmínky úvěru na stavbu. 

V příloze č. 2 tohoto bodu je přiložen mapový podklad zpracovaný oddělením výstavby s vyznačením stávající situace:  

Oranžově je vyznačena stávající ulice Na Drahách, modře je vyznačena ulice č. 1, kterou je třeba pojmenovat, neboť je nutné 

přidělit popisné číslo a adresní místo pro novostavbu RD (na mapce přiléhá k modře vyznačené nepojmenované ulici). Ulice 

končí u mostu směrem ke stávajícímu adresnímu místu Kramolišov 2451. Nad novostavbou jsou již rozestavěny další 2 rodinné 

domy. 

K této modře vyznačené nepojmenované ulici přiléhá plocha, která je územním plánem určena jako návrhová plocha BI 22, 

která je určena pro individuální bydlení v rodinných domech (v mapce vyšrafováno). Dá se tedy předpokládat, že bude v 

budoucnu zastavěna. V této návrhové ploše, pak v budoucnu může vzniknout ještě další ulice v mapce označena černě č. 2, 

která by podle stávající parcelace a ÚP mohla být zastavěna oboustranně, tato se nabízí, aby zde byla prodloužena ulice Na 

Drahách.  

 

 Z vyjádření oddělení výstavby vyplývá, že v souvislosti s pojmenováním předmětné ulice může být alternativou i prodloužení 

ulice Na Drahách, zde je však nutné zvážit i pojmenování budoucí ulice označené v mapovém podkladu jako č. 2. Z mapy 
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obsahující místní názvy (příloha č. 3 tohoto bodu) vyplývá, že je lokalita pojmenována U dubu, oddělení výstavby tedy 

doporučuje zvážit i variantu, aby ulice č. 1 nesla tento název a ulice č. 2 pak byla v budoucnu prodloužením ulice Na Drahách. 

Požadavek oddělení výstavby OŽPV byl projednáván dne 22.9.2020 na setkání koordinační skupiny s tím, že věc bude 

předána k projednání do Komise Paměti města. Komise Paměti města k návrhu na pojmenování přijala toto stanovisko:  

"Na základě požadavku vedoucí oddělení výstavby a jako podklad pro další rozhodování byla nad mapovými podklady a 

osobní znalostí místa prodiskutována situace ohledně nově vzniklé ulice / prodloužení stávající ulice v lokalitě Kramolišov, od 

silnice na Valašskou Bystřici směrem k Uhliskému potoku. Komise Paměti města soudí, že do lokality se nehodí žádné 

pojmenování ze zásobníku urbanonym a je toho názoru, že v případě očekávané výstavby na návrhové ploše označeném v 

územním plánu BI22 je vhodné budoucí ulici pojmenovat „Na Drahách“ (prodloužení stávající ulice), v mapovém podkladu 

značeno černě, č.2. 

Aktuálně řešené pojmenování ulice – na mapovém pokladu značeno modře, č. 1 komise doporučuje pojmenovat „U 

Dubu“. Volba vychází nejen z místního názvu, ale i ze samotné existence vzrostlého dubu na konci komunikace / plánované 

ulice. 

Komise dále doporučuje v případě další výstavby nad stávající silnicí na Valašskou Bystřici (lokalita Balkán) použít pro některou 

ze vzniklých ulic jméno: Venclova. 

 Přehled usnesení: 

1.  Komise paměti města doporučuje aktuálně řešenou novou ulici pojmenovat „U Dubu“. Na mapovém podkladu č.1, 

modrá linie. 

2. Komise paměti města doporučuje pro plánovanou výstavbu v návrhu územního plánu BI22 pojmenovat případnou 

novou ulici: „Na Drahách“, respektive protáhnout stávající ulici téhož jména. Na mapovém podkladu č.2, černá linie." 

 

Současně je třeba reflektovat také usnesení zastupitelstva města ze dne 21. 6. 2016 č. 23/XIII přijaté v souvislosti s návrhem 

paní Barbory Kvapilové ze dne 8. 5. 2016: 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo návrh paní B.K., trvalým pobytem Svazarmovská 1692, 756 61 

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. 

V návrhu paní B.K. jsou navrhovány tyto varianty pojmenování: A. G. Masarykové nebo Alice G. Masarykové popř. dr. A. G. 

Masarykové. V úvahu přichází také název ulice Alice Masarykové. Pokud by zastupitelstvo rozhodlo o pojmenování ulice po 

A. G. Masarykové, je nutné v návaznosti na toto rozhodnutí rozhodnout také o přesném názvu ulice.  

Na základě výše uvedeného jsou tedy možné tyto varianty pojmenování: 

Varianta 1 - pojmenovat řešenou ulici názvem "U Dubu" - doporučeno Komisí Paměti města  

Varianta 2 - pojmenovat řešenou ulici názvem po Alici Garrigue Masarykové  

Z vyjádření oddělení výstavby dále vyplývá, že v případě pojmenování řešené ulice není nezbytné přistoupit ke změně 

adresního místa Kramolišov 2451 

Rozhodovat o názvech ulic je dle § 84 odst. 2 písm. s) zákona o obcích vyhrazeno zastupitelstvu města. Navrhované varianty 

nebyly do odeslání podkladů zastupitelům projednány radou města.  

 

Přílohy: 

 Příloha č. 1: zakres_resene_ulice.pdf 

 Příloha č. 2: mapovy_podklad_pro_pojmenovani_nove_ulice.pdf 

 Příloha č. 3: mapa_s_mistnimi_nazvy.pdf 
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Diskuze:  

doc. Drápala – viz. stanovisko komise paměti města, názvy se snažíme vybírat s úzkou vazbu na Rožnov a 

charakteristiku lokality.  

 Ing. Holiš – navrhuje připravit do budoucna revokaci usnesení zastupitelstva č. 23/XIII ze dne 21.6.2016 přijaté v 

souvislosti s návrhem paní Kvapilové ze dne 8. 5. 2016. PODNĚT 

usnesením č. 17/14/ZM/08/12/2020  - Schvaluje  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  

1. schvaluje pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, lokalita 

Kramolišov, navazující na ulici Na Drahách vedoucí k Uhliskému potoku (Švajdově potoku) včetně nově 

vybudovaného úseku na pozemcích parc. č. 344/25 a 344/29 dle zákresu uvedeném v příloze č. 1 tohoto bodu 

názvem ulice U Dubu, 

2. ukládá městskému úřadu provést zápis nově pojmenované ulice do základního registru územní identifikace, 

adres a nemovitostí. 

 

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Z. Němeček)  

usnesením č. ../14/ZM/08/12/2020  - Nehlasováno  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  

1. schvaluje pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, lokalita 

Kramolišov, navazující na ulici Na Drahách vedoucí k Uhliskému potoku (Švajdově potoku) včetně nově 

vybudovaného úseku na pozemcích parc. č. 344/25 a 344/29 dle zákresu uvedeném v příloze č. 1 tohoto bodu 

názvem ulice po Alici Garrigue Masarykové, 

2. ukládá městskému úřadu provést zápis nově pojmenované ulice do základního registru územní identifikace, 

adres a nemovitostí. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno, bod byl informativní. 

 

  19 - Projednání a schválení dodatku č.6 ke Smlouvě o spolupráci s NMVP-VMP pro rok 2021 - předkládá/jí: 

Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Martin Beníček   

Důvodová zpráva:  

Město Rožnov pod Radhoštěm a Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm uzavřeli v roce 2014 Smlouvu o 

spolupráci, která vyjadřuje vůli obou stran spolupracovat na společných akcích, koordinovat svoje vzájemné aktivity a projekty 

a také vzájemně podporovat pořady či akce pořádané muzeem, městem nebo jeho příspěvkovými organizacemi. 

 

Dle čl. IV. odst. 4.2 Smlouvy o spolupráci je schválení dodatku na další kalendářní rok v kompetenci Zastupitelstva města 

Rožnov pod Radhoštěm. Předmětem podání je tedy návrh dodatku č. 6 dané smlouvy, který specifikuje rozsah spolupráce a 

oblasti participace v roce 2021. 

Přílohy: 

 Příloha č. 1: dodatek_c.6_ke_smlouve_o_spolupraci_s_NMVP_VMP_na_rok_2021_ZM.pdf 

Diskuze: Mgr. Kosová - jednáme, aby součástí projektu byly také toalety u Jurkovičovy rozhledny.  
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usnesením č. 18/14/ZM/08/12/2020  - Schvaluje  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke stávající smlouvě o spolupráci 

ze dne 17. 10. 2014 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a 

Národním muzeem v přírodě, příspěvkovou organizací, Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 

se sídlem Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 00098604 dle důvodové zprávy. Předmětem 

dodatku č. 6 je rozsah spolupráce města a muzea v roce 2021. Schválený dodatek č. 6 je součástí tohoto usnesení. 

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Z. Němeček)  

  

G) Různé 

 20 - Projednání zápisu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm o provedené 

kontrole efektivnosti změny v zabezpečení údržby městské zeleně. - předkládá/jí: Alois Vychodil   

Důvodová zpráva:  

Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm uložilo usnesením č. 19/III. ze dne 19. 2. 2019 Kontrolnímu výboru 

Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm provést kontrolu efektivnosti změny v zabezpečení údržby zeleně města. V 

roce 2016 rozhodlo vedení města o redukci nákupu externích služeb při údržbě zeleně města. Přínosem mělo být snížení 

nákladů a zlepšení operativnosti. 

Přílohy: 

 Příloha č. 1: KV_ZM_Priloha_c._1._k_podani_do_XIV.ZM.docx 

Diskuze:  

p. Koryčanský – navrhuje zvážit co je výhodnější, zda technické služby nebo provádět údržbu z vlastních zdrojů. 

Z výsledků kontroly nadšen není. 

 Ing. Holiš – výkon zaměstnanců OSM se nedá srovnávat s firmou. Jedná se především o operativu. Na správě 

majetku pracuje dobrý a výkonný tým.  

 p. Vychodil – dodává, že náklady na firmu, která by práce prováděla by byly větší. Především by se však nedalo 

zajistit tolik práce a tak operativně, kterou vykonávají pracovníci města. Právě operativnost je k nezaplacení. 

Stávající systém je pro město výhodnější.  

usnesením č. 19/14/ZM/08/12/2020  - Bere na vědomí  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci předsedy kontrolního výboru o provedené 

kontrole efektivnosti změny v zabezpečení údržby městské zeleně dle důvodové zprávy a předložené přílohy. 

 

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Z. Němeček)  

 

  21 - Informace-termíny pro zasedání zastupitelstva pro rok 2021 - předkládá/jí: Mgr. Ing. Veronika Janíková   

Důvodová zpráva:  

Zasedání zastupitelstva města budou v roce 2021 probíhat vždy v úterý a to v následujících termínech: 

 

23. února 

20. dubna 
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22. června 

14. září 

9. listopadu 

7. prosince 

Místo a čas zasedání bude vždy upřesněn v rámci aktuální pozvánky. 

 

  22 - Informace o cenách vodného a stočného pro rok 2021 - předkládá/jí: Ing. Radim Holiš   

Důvodová zpráva:  

Na základě rozhodnutí představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem Jasenická 1106, 755 01 

Vsetín, IČO 47674652 byla cena vodného a stočného pro rok 2021 stanovena takto: 

Cena vodného se ve srovnáním s rokem 2020 zvyšuje o 1,90 Kč/m3 bez DPH. 

Cena stočného se ve srovnání s rokem 2020 zvyšuje o 0,60 Kč/m3 bez DPH. 

 

  Cena 2017 v 

Kč/m3 (bez 

DPH) 

Cena 2018 v 

Kč/m3 (bez 

DPH) 

Cena 2019 v 

Kč/m3 (bez DPH) 

Cena 2020 v 

Kč/m3 (bez 

DPH) 

Cena 2021 v 

Kč/m3 (bez 

DPH) 

Vodné 39,70 39,70 42,00 43,50 45,40 

Stočné 29,40 30,50 31,80 33,30 33,90 

Vodné a stočné celkem 69,10 70,20 73,80 76,80 79,30 

 

  

Bližší informace jsou uvedeny v dopise ředitele společnosti VaK (viz přílohy důvodové zprávy). 

Přílohy: 

 Příloha č. 1: VaK_CENOVE_OZNAMENI2021.pdf 

 Příloha č. 2: Vak_cenyVAK2020_graf.pdf 

 Příloha č. 3: Vak_Dopis_starostum2020.pdf 

  

  23 - Informace, podněty, diskuse - předkládá/jí: Ing. Radim Holiš   

Na závěr zasedání zastupitelé děkují za spolupráci zaměstnancům úřadu i kolegům. Vzájemně si přejí klidné prožití 

vánočních svátků. Předsedající ukončuje zasedání zastupitelstva ve 20:27 hodin. 

 24.  ZÁVĚR 

Ing. Holiš poděkoval zastupitelům za spolupráci a konstruktivní jednání. 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno:   v 18:00  hod.  
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V Rožnově pod Radhoštěm     datum vyhotovení zápisu: 11. prosince 2020 

 

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

 

Věcnou správnost zápisu ověřili:                  

 

                                                                                                        

                     RNDr. Jiří Melcher   ……………………………………………. 

   

 

                     Libor Adámek     …………………………………………… 
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 Jednání bylo ukončeno v 20:30 hodin 
Zápis byl vyhotoven 11. prosince 2020  
_________ 
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