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Zápis č. 13/2020, číslo jednací: 

z jednání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,  

které se uskutečnilo dne 12. 11. 2020 od 13:00 hodin  

v Obřadní místnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm 

  

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.  

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

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

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

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

Jarmila Mikulášková, MUDr. Zdeněk Němeček, Ing. Jiří Pavlica, Ing. Jiří Sapík, Ing. Lenka Střálková, Alois 

Vychodil 

Tajemník: Mgr. Roman Hep 

Jméno zapisovatele: Petra Holišová  

Úvodní text: 

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

12.11.2020 formou videokonference, poprvé v historii zasedání zastupitelstva.  

Zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm bylo zahájeno ve 13:28 hod. starostou města Ing. 

Radimem Holišem (dále jako předsedající). 

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v zákonné lhůtě. Informace o konání 13. zasedání 

zastupitelstva byla zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 4. 11. 2020 do 13. 11. 

2020. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

 Předsedající schůze dále konstatoval, že v rámci videokonference se zaprezentovalo 21 členů zastupitelstva (z 

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

obcích). 

 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. Dále doplnila, že v příštím roce dojde k úpravě 

jednacího řádu zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm, kde bude zapracován způsob zasedání formou 

videokonference.  

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 
  
C) Odbor finanční 
6 - Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 9 
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D) Odbor školství a sportu 
7 - Projednání a schválení Individuální dotace - III. kolo 2020 
8 - Projednání a schválení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města 
9 - Projednání a schválení programů programové dotace a časový harmonogram pro poskytování dotací pro rok 2021 
  
E) Odbor správy majetku 
10 - Projednání a schválení prodeje části pozemku p.č. 77 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm za účelem umístění trafostanice a 
smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavírané se společnosti ČEZ Distribuce a.s. 
11 - Projednání a schválení kupní smlouvy č. 259/2020/OSM na prodej části městského pozemku p. č. 2125/1 o výměře 13 
m2 společnosti PBT Works s.r.o. 
12 - Projednání a schválení kupní smlouvy č. 221/2020/OSM na odkoupení části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. Tylovice od Ing. 
L. D. do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. 
13 - Projednání a schválení kupní smlouvy č. 220/2020/OSM na odkoupení pozemku p.č. 752/8 v k.ú. Tylovice z majetku 
společnosti STK Rožnov, s.r.o. do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. 
14 - Projednání a schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 16/2012/OSM/SOB mezi městem jako 
budoucím prodávajícím a společností Kaufland Česká republika v.o.s., IČ 25110161, Praha jako budoucím kupujícím 
(prodloužení termínu k podání výzvy k uzavření kupní smlouvy do 31.12.2023). 
15 - Projednání a schválení dodatku č.3 ke smlouvě o právu provést stavbu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm č. 17/2012/OSM/INO se společností 
Kaufland Česká republika v.o.s., IČ 25110161, Praha (prodloužení doby platnosti smlouvy do 31.12.2023). 
16 - Projednání a schválení návrhu změny katastrální hranice mezi k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a k.ú. Vidče v rámci 
zahájené "Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm" v lokalitě Hradisko  
  
F) Odbor kanceláře starosty 
17 - Změny ve složení Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm 
  
G) Odbor investic 
18 - Informace o investičních akcích 

  

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 města hlasováním ověřovatele zápisu. Protože však toto zasedání 

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

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

kterým si zastupitelstvo města určuje ověřovatele zápisu, rozšířeno 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 radu a zastupitelstvo připravuje, s touto formou jednání již bude počítáno.  
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2. Schválení zasedání zastupitelstva města formou on-line videokonference a určení dvou ověřovatelů 

zápisu.  

Důvodová zpráva:  

Dne 23.10.2020 rozhodla rada města usnesením č. 1380/68/RM/23/10/2020 s ohledem na současný vývoj epidemické 

situace v ČR z důvodu výskytu onemocnění covid - 19 o přesunutí konání zastupitelstva města z 3. 11. 2020 na čtvrtek 12. 

11. 2020 od 13 hodin a uložila městskému úřadu zajistit zasedání zastupitelstva města 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 uvedených skutečností zorganizoval městský úřad zasedání zastupitelstva formou videokonference. 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. 

Přestože je zastupitelstvo organizováno formou on-line videokonference, pro veřejnost se nic nemění. Každý z občanů 

Rožnova pod Radhoštěm, kdo má zájem se zasedání účastnit a vyjádřit na něm k projednávaným bodům svůj názor, bude 

mít možnost přijít dne 12. 11. od 13 h do obřadní síně 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. Řadí se pod výjimku ze zákazu vycházení uvedenou pod bodem II/6 krizového 

opatření vlády č. 1113 ze dne 30. 10. 2020 (povolené jsou cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, 

včetně zajištění doprovodu příbuzných a osob blízkých). 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. 

Diskuze:  

Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu paní Janu Malcovou a pana Daniela Drápalu. Oba navržení vyjádřili 

souhlas. 

 Zapisovatelem jmenoval Petru Holišovou. 

 Do návrhové komise předsedající určil paní Lenku Střálkovou, pana Martina Drápala a pana Zdeňka Němečka. 

Všichni navržení vyjádřili souhlas.  
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usnesením č. 1/13/ZM/12/11/2020  - 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 paní Janu Malcovou a pana Daniela Drápalu. 

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (D. Drápala), Nehlasovalo: 0   

 

usnesením č. 2/13/ZM/12/11/2020  - určuje  

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

Lenku Střálkovou, Zdeňka Němečka a Martina Drápala.  

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 2 (M. Drápal, Z. Němeček), Nehlasovalo: 0  

  

  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: Pozvanka_zasedani_13._uredni_deska.docx 

  

Diskuze: 

p. Koryčanský - podává PROTINÁVRH o stažení bodů č. 14 a 15 a přesunout projednávání těchto bodů na 

prosincové zasedání zastupitelstva, které by už mělo proběhnout za osobní účasti zastupitelů i veřejnosti. Jde o 

vstřícný krok vůči občanům, kteří se chtějí k záležitosti výstavby obchodního domu Kaufland vyjádřit a kteří díky 

omezením proti COVID-19 nemohou přijít osobně.  

 p. Adámek - s návrhem p. Koryčanského souhlasí, dodává, že v materiálech, které zastupitelé k těmto bodům 

obdrželi, postrádá právní analýzu, co nastane v případě, že dodatky zastupitelé neschválí.  

 občan p. Matějka - kvituje návrh p. Koryčanského, zasedání zastupitelstva formou videokonference je 

výjimečné a neumožňuje vyslechnout občany Jižního města, kteří nesouhlasí s výstavbou Kauflandu a díky 
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omezením proti COVID-19 nemají možnost osobní účasti. Zastupitelstvo je přitom poslední instance, která o 

záležitosti může rozhodnout.  

 občanka p. Aneta Valasová - občané nemají možnost připojení se k videokonferenci. Z tohoto důvodu navrhuje 

odložení výše zmiňovaných bodů na příští zasedání zastupitelstva. Občané svůj nesouhlas s výstavbou 

Kauflandu vyjádřili alespoň svými komentáři, formou petice, která byla zastupitelům přeposlána. Smlouvy jsou 

přitom platné do konce roku 2020, takže není problém zařadit body na prosincové zasedání zastupitelstva. Navíc 

by bylo možné doplnit smlouvy o dodatek o navýšení zeleně v lokalitě tak, jak investor přislíbil.  

 zástupce Kauflandu paní Lacinová - žádá, aby výše zmíněné body č. 14 a 15 byly dnes akceptovány a 

odhlasovány.  

 

usnesením č. ../13/ZM/12/11/2020  - Neusnesli se  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm stahuje z programu dnešního zasedání body č. 14 a 15. 

 

Hlasování: Pro: 10, Proti: 8 (R. Holiš, M. Kokinopulos, R. Mácha, J. Martínek, J. Melcher, J. Sapík, L. Střálková, 

A. Vychodil), Zdrželo se: 3 (M. Blinková, M. Drápal, P. Jelínek), Nehlasovalo: 0, U tohoto bodu nebyl splněn 

požadavek schválení nadpoloviční většinou  

  

usnesením č. 3/13/ZM/12/11/2020  - Schvaluje  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva města dle předložené 

pozvánky. 

Hlasování: Pro: 16, Proti: 1 (L. Adámek), Zdrželo se: 4 (P. Kopecký, J. Koryčanský, K. Kosová, Z. Němeček), 

Nehlasovalo: 0  

  

usnesením č. ../13/ZM/12/11/2020  - 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: 13_ZM_informace_o_plneni_ukolu_ze_AKTUAL_ZM_2_Kubis_doplnene.docx 
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Diskuze:  

Mgr. Hep informoval o úkolech, které zastupitelstvo města uložilo starostovi a městskému úřadu Rožnov pod 

Radhoštěm, formou usnesení. Ve zprávě, která je přílohou tohoto podání je popsán průběh plnění uložených 

úkolů.  

 Ing. Mácha - poukazuje na úkol ze zasedání zastupitelstva dne 5.11.2019, kdy zastupitelstvo pověřilo starostu 

města k jednání se zástupci České pošty s. p., o podmínkách možného odkupu této budovy a přilehlých pozemků 

ve vlastnictví České pošty, s.p. Táže se, v jakém fázi se záležitost nachází? Sám inicioval, aby investiční akce 

byla zahrnuta v aktuálním zásobníku investičních akcí, bylo přislíbeno že bude zpracována analýza využití 

budovy, seznam nájemců a odhad. 

 Ing. Holiš - seznam platných nájemců vztahujících se k areálu nám byl poslán. Město naopak poskytlo studii 

využitelnosti prostor budovy č.p. 1268. Ohledně odsouhlasení využití prostor budovy a smluvního zajištění 

proběhne osobní jednání. Poté bude zastupitelům předložen návrh na předběžný odkup budovy. Cenu jsme 

prozatím nekonzultovali. 

 

  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 5 zasedáních v termínech: 21.9., 25.9., 

30.9., 9.10. a 23.10.2020. Celkem bylo projednáno 87 bodů. 

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

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

 

Diskuze: 

Mgr. Hep informoval, že rada města se od posledního řádného zasedání zastupitelstva sešla celkově na 5 

zasedáních 

 v termínech: 21.9., 25.9., 30.9., 9.10. a 23.10.2020. Celkem bylo projednáno 87 bodů. 

 Bc. Blinková -  žádá o informace k jednotlivým usnesením z rady města: 

 1) viz usnesení č. 1329/65/RM/25/09/2020  

 1. Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje změnu organizační struktury Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, v 
rámci které: 
 – přejmenovává odbor přestupků na odbor dopravních přestupků 
 – zřizuje samostatný odbor občansko správních přestupků a nové pracovní místo vedoucího odboru občansko správních 
přestupků  
 – zařazuje dvě stávající místa samostatného odborného referenta na pozici agenda ostatních přestupků z odboru 
přestupkového na odbor občansko správních přestupků a agendu ostatních přestupků přejmenovává na agendu občansko 
správních přestupků, to vše s účinností od 1. 10. 2020 dle důvodové zprávy. 
 2. Rada města Rožnov pod Radhoštěm stanovuje průměrný přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru 
zařazených do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm na 189 s účinností od 1. 10. 2020. 
 Rada města v souvislosti s výše uvedenou organizační změnou schvaluje činnosti, které budou od 1. 10. 2020 spadat do 
působnosti odboru občansko správních přestupků a odboru dopravních přestupků v rozsahu dle přílohy důvodové zprávy, a 
ukládá odboru kanceláře starosty v součinnosti s personalistkou zapracovat schválení organizační změny do platného 
Organizačního řádu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm. 
 

 - žádá bližší informace k uvedenému usnesení, které řeší změnu organizační struktury MěÚ – co obnáší tato 

změna organizační struktury 
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 Mgr. Hep - dodává, že záležitost bude předmětem osobní schůzky 

 2) viz usnesení č. 1351/67/RM/09/10/2020 

 Rada města Rožnov pod Radhoštěm po projednání souhlasí s koordinovaným postupem řešení železničního přejezdu P 

7426 v žel km 12,162 při vjezdu do průmyslového areálu ze silnice I/35 v Rožnově pod Radhoštěm, kde je investorem 

Správa železnic, státní organizace, a dopravní situace okolo železničního přejezdu včetně napojení průmyslového areálu a 

ulice Zuberské na silnici I/35, kde je investorem Město Rožnov pod Radhoštěm. V případě, že obě stavby nebudou 

realizovány současně, souhlasí rada města se změnou komunikace v Zuberské ulici na hlavní silnici po dobu, než bude 

dokončena rekonstrukce křižovatky ze strany Města Rožnov pod Radhoštěm. 

- k záměru žádá bližší informace , v jakém časovém období se předpokládá realizace této akce a jaká je dohoda 

s Průmyslovým areálem  

 Ing. Holiš - Správa železnic požadovala po městu vyjádření, zda do projektu půjdeme, město se vyjádřilo v 

rámci všech specializací. Probíhá komunikace se zástupci Průmyslového areálu, který je jedním z aktuálních 

partnerů. Bližší informace bude zastupitelům poslána písemně. PODNĚT!  

 3) viz usnesení č. 1353/67/RM/09/10/2020 

 Rada města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Obnova zeleně na ulici Meziříčská v Rožnově pod 

Radhoštěm“ v rámci výzvy č. 141 Operační program Životní prostředí dle důvodové zprávy.  

 - zde se přimlouvá, aby v případě, že bude dotace zamítnuta uskutečnilo město obnovu zeleně v lokalitě z 

vlastních zdrojů.  

 Mgr. Kosová - žádost o dotaci je předložena, pravděpodobnost jejího získání ve velká. V rámci rozpočtu však 

bude alokována částka v případě, že bychom na dotační titul nedosáhli. 

 Ing. Mácha - kvituje návrh na úpravu Masarykova náměstí co se týče kácení dřevin. Viz. usnesení č. 

1360/68/RM/23/10/2020, které navazuje na úkol, který byl udělen tajemníkovi úřadu ohledně 10% úspory 

provozních nákladů. Žádá o bližší informaci k tomuto usnesení. Dále se táže, zda proběhne pracovní seminář 

zastupitelů k rozpočtu na rok 2021? 

 Ing. Holiš - rada města zadala vedoucímu úřadu úkol připravit rozpočet na případný 10% výpadek financí. 

Obdrželi jsme tak informaci, na jakých pozicích se dá na úřadě ušetřit. Nyní rada města snížila požadavek na 5%. 

Na příštím zasedání zastupitelstva vysvětlíme kroky, které byly v rámci tohoto úkolu uskutečněny. Co se týče 

semináře k rozpočtu, tento proběhne v době, kdy rozpočet už bude vyvěšen, o jeho konání budou zastupitelé 

informováni. Reagujeme tak na pravidla stanovené státem, proto rozpočet připravujeme později, než bylo 

zvykem. Finální rozpočet budou zastupitelé schvalovat na prosincovém zasedání.  

 Mgr. Hep - dodává, že na prosincovém zasedání zastupitelstva budeme prezentovat plán na rok 2021, co se 

týče personálního obsazení a mzdových nákladů.  

  

  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, že v době od posledního zasedání zastupitelstva doběhly procesy, o kterých jste byli 

v září informováni, a dle informací právního zástupce je dohoda o narovnání již zcela splněna.  
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 Město již obdrželo usnesení soudu o zastavení řízení, jak v případě žaloby o vyloučení věcí z exekuce, tak v 

případě žaloby o určení vlastnického práva k budovám č.p. 1444 a č.p. 1180.  

 Byl proveden výmaz exekutorského zástavního práva k oběma budovám a na listu vlastnictví již nejsou zapsána 

žádná omezení.  

 Zbývá pouze poznámka spornosti ve prospěch města. Nyní očekáváme doručení doložky právní moci k 

usnesení o zastavení řízení ve věci určení vlastnictví a pak bude i poznámka spornosti vymazána a list vlastnický 

bude zcela čistý.  

  

C) Odbor finanční 

 6 - Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 9 - předkládá/jí: Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek   

Důvodová zpráva:  

Na základě požadavků jednotlivých odborů předkládáme ke schválení rozpočtové opatření č. 9. 

Na straně příjmů zapracováváme zejména přijaté dotace a individuální peněžní dar od společnosti 4 M Rožnov. 

Na straně výdajů lze upozornit na řešení havarijní situace v jídelně ZŠ 5. května, kde je v havarijním stavu varný kotel 

(příprava jídel). Jeho oprava je nerentabilní. Na nový je alokováno 230 tis. Kč. Dále zapojujeme výdaj na Monitoring kvality 

ovzduší. Zde se jedná pouze o alokaci pro vypsání soutěže a daná investice bude součástí rozpočtu 2021 (přechází). U 

investiční akce Hřiště 5. května je alokováno dodatečných 800 t. pro případ možnosti získání dotace od ČEZ (na osvětlení). 

Pokud dotace nebude získána, akce se nebude realizovat. V tomto okamžiku není o dotaci rozhodnuto. 

Přílohy: 

 Příloha č. 1: ROP_9_op.xls 

  

Diskuze:  

Ing. Pavlica – informuje, že členové finančního výboru (dále jen FV) se vyjadřovali k RO č. 9. Bez výhrad 

hlasovalo pro 6 členů, 3 členové měli připomínky k monitoringu ovzduší. Dále bylo navrženo, aby se osvětlení 

hřiště ZŠ 5. května provedlo i v případě neobdržení dotace a aby se nenavyšoval místní poplatek. Jde o úlevu 

pro provozovatele ubytovacích kapacit v rámci krize s COVID-19. 

 Ing. Holiš – rada města se bude na zasedání 13.11. zabývat žádostmi o zrušení rekreačních poplatků pro rok 

2021 a 2022, které na úřad byly doručeny ze strany provozovatelů ubytovacích služeb na území města. Pokud 

však poplatek nenavýšíme, dojde k výpadku financí v rozpočtu.  

 Bc. Blinková – přiklání se k variantnímu řešení snížení místních poplatků, za realizaci osvětlení hřiště se také 

přimlouvá i bez dotace, aby nebyla omezena funkčnost hřiště.  

 p. Koryčanský – podporuje také osvětlení hřiště na ZŠ 5. květen, navrhuje možnost použití solárních panelů, 

nesouhlasí s monitoringem ovzduší. Nevíme, kolik nás bude stát ročně. Navíc kvůli nárůstu dopravy v případě 

vybudování obchodního domu Kaufland přispějeme k dalšímu znečištění ovzduší ve městě. 

 Ing. Holiš – předpokládáme, že roční částka na monitoring ovzduší bude 300.000 Kč ročně. Co se týče 

osvětlení hřiště musíme respektovat požadavky obyvatel okolních domů osvětlení tak bude maximálně do 19:00 

hodin.  

 p. Vychodil – táže se, jak budou využívány informace a data z monitoringu ovzduší? 

 Mgr. Kosová – využitelnost dat kvality ovzduší nám pomůže zjistit skutečný stav ovzduší ve městě a tím zjistit, 

zda opatření která zavedeme fungují. Další možnosti využití dat jsou v případě žádostí o získání dotačních titulů.  
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usnesením č. 4/13/ZM/12/11/2020  - Schvaluje  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2020 v rozsahu 4 481 tis. Kč na 

straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy. 

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Blinková), Nehlasovalo: 0  

  

D) Odbor školství a sportu 

 7 - Projednání a schválení Individuální dotace - III. kolo 2020 - předkládá/jí: Ing. Jan Kučera MSc., Ing. Dušan 

Vrážel   

Důvodová zpráva:  

V souladu s časovým harmonogramem individuálních dotací a s čl. VIII Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města 

schválených Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm dne 5. 11. 2019 usnesením č. 13/VII (dále jen Dotační zásady) 

byly podány žádosti o individuální dotaci z rozpočtu města v rámci třetího kola. 

Posuzování a hodnocení žádostí o poskytnutí individuální dotace v souladu s Dotačními zásadami posuzuje a hodnotí rada 

města a to na základě podkladů a doporučení komisí. K žádostem, které přesahují v jednotlivém případě částku 50 000Kč, 

rada města svým usnesením doporučuje zastupitelstvu města návrhy dotací podle jednotlivých žádostí. 

V rámci III. kola příjmů žádostí jsme obdrželi tři žádosti přesahující částku 50 tisíc. Rada města žádosti projednala na svém 

zasedání dne 23.10. a přijala k nim následující doporučení pro zastupitelstvo města: 

  

id. č. subjekt název doporučení pro ZM 

1. Společenství vlastníků 875 v 

Rožnově p. R. 

Oprava fasády bytového domu č. p. 875  40 000 

2. Společenství vlastníků 911 v 

Rožnově p. R. 

Oprava fasády bytového domu č. p. 911  30 000 

4. P - TEAM Garden Food Festival  90 000 

 

Přílohy: 
 Příloha č. 1: 9_1_skol_priloha1_individualni_dotace.pdf 
 Příloha č. 2: IND_III_1.pdf 
 Příloha č. 3: IND_III_1_priloha.docx 
 Příloha č. 4: IND_III_2.pdf 
 Příloha č. 5: IND_III_2_priloha.docx 
 Příloha č. 6: IND_III_4.pdf 
 Příloha č. 7: IND_III_4_priloha_komentarGFF_OKSoddeleni_kultury_a_CR.docx 
 Příloha č. 8: IND_III_4_priloha_Vyjadreni_P_team_.pdf 
 Příloha č. 9: IND_III_4_priloha_zpetna_vazbaGFF_Brillovka.pdf 
 Příloha č. 10: IND_III_4_priloha_zpetna_vazbaGFF_T_klub.pdf 
  

Diskuze:  

Mgr. Kosová – nejde o první žádost o úpravu bytových domů, jde o příspěvek na stavby, které mají dopad na 

celkový vzhled veřejného prostoru.  

Doc. Drápala D. – kulturní komise (dále jen KK) na svém jednání projednávala žádost o podporu Garden food 

festivalu (dále jen GF). Usnesení KK konstatovalo, že akce vykazovala nízkou úroveň, téměř žádnou propagaci a 
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negativní zpětnou vazbu od zapojených místních aktérů. Projekt by se dle usnesení KK dal charakterizovat jako 

akce poškozující jméno města. Bylo formulováno a hlasováno usnesení o nevhodnosti podpory  

 Ing. Holiš – s názorem KK se neztotožňuje. Opírali se o názor místních provozovatelů restaurací, kdy 

spolupráce s pořadateli GF nefungovala. Naopak byly velmi kladné ohlasy na oba víkendové dny, kdy v lokalitě 

parku probíhal otevřený piknik, kde mohli lidé relaxovat a ochutnávat dobré jídlo i pití.  

 Bc. Blinková – s podáním nemá problém, ale navrhuje, aby se o GF  hlasovalo odděleně. Co se týče úrovně 

festivalu, souhlasí s výrokem KK.  

 Mgr. Kosová – souhlasí, že nefungovalo propojení mezi místními podnikateli, restauratéry a pořadateli festivalu. 

Také však zmiňuje kladné ohlasy na volnější průběh festivalu ve víkendových dnech. Budeme se snažit vybrat 

jiného dodavatele, který festival zorganizuje.  

 Ing. Mácha – také zaznamenal záporné vyjádření subjektů, které spolupracovaly s pořadatelskou firmou.  

 p. Koryčanský – souhlasí s výroky ohledně GF, který by město nadále nemělo podporovat, zvláště pokud jde o 

výdělečnou činnost. Můžeme dotovat jiné prospěšnější akce města. Navrhuje hlasovat o jednotlivých bodech v 

rámci usnesení zvlášť. PROTINÁVRH  

 Mgr. Drápal M. – jde o akci, kde přidělujeme dotaci až po jejím průběhu na základě hodnocení. Chápe 

připomínky, on sám se GF účastnil, neměl z akce špatný pocit. Rozhodně nevnímá GF jako negativní kampaň, 

která by poškozovala dobré jméno města.  

 MUDr. Němeček - navrhuje do budoucna uvést do podmínek dotace možnost co největšího zapojení místních 

podnikatelů. Přiklání se také k oddělenému hlasování.  

 Doc. Kopecký – navrhuje nehýbat částkou, která byla již ponížena a kterou schvalujeme ex post. K festivalu 

byly výhrady, ale také chvála. Navrhuje do budoucna lepší komunikaci s místními podnikateli. Usnesení podpoří.  

 Ing. Kučera – zpětnou vazbu o GF máme, byla řada kritických poznámek, náklady proběhly, nebyli jsme s akcí 

úplně spokojeni, budeme hledat nového dodavatele. Předložený návrh zohledňuje celou situaci.  

 Ing. Holiš – vyhlašuje 5 minutovou přestávku pro formulaci protinávrhu. Po přestávce se nejdříve hlasuje o 

protinávrhu, který rozděluje usnesení.  

  

usnesením č. 5/13/ZM/12/11/2020  - Schvaluje  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje samostatné hlasování o dotaci žadatele P - TEAM s.r.o., 

se sídlem Chlumova 5429/1a, 586 01 Jihlava, IČ 29321514. 

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

  

usnesením č. 6/13/ZM/12/11/2020  - Schvaluje  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace žadateli P - TEAM s.r.o., 

se sídlem Chlumova 5429/1a, 586 01 Jihlava, IČ 29321514 ve výši 90 000 Kč na projekt Garden Food Festival 

dle důvodové zprávy a předložených příloh a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvu o poskytnutí 

individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 13/VII dne 5. 11. 2019 

s příjemcem individuální dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a sportu MěÚ k podpisu této smlouvy. 

Hlasování: Pro: 12, Proti: 3 (D. Drápala, J. Koryčanský, Z. Němeček), Zdrželo se: 5 (L. Adámek, M. Blinková, J. 

Mikulášková, J. Sapík, A. Vychodil), Nehlasovalo: 0  
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usnesením č. 7/13/ZM/12/11/2020  - Schvaluje Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje 

poskytnutí: 

1. individuální dotace žadateli Společenství vlastníků 875 v Rožnově p. R., se sídlem Jiřího Wolkera 875, 756 

61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 25893807 ve výši 40 000 Kč na projekt "Oprava fasády bytového domu č. p. 

875" dle důvodové zprávy a předložených příloh a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvu o poskytnutí 

individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 13/VII dne 5. 11. 2019 

s příjemcem individuální dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a sportu MěÚ k podpisu této smlouvy, 

2. individuální dotace žadateli Společenství vlastníků 911 v Rožnově p. R., se sídlem Julia Fučíka 911, 756 61 

Rožnov pod Radhoštěm, IČ 05735793 ve výši 30 000 Kč na projekt "Oprava fasády bytového domu č. p. 911" dle 

důvodové zprávy a předložených příloh a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvu o poskytnutí 

individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 13/VII dne 5. 11. 2019 

s příjemcem individuální dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a sportu MěÚ k podpisu této smlouvy. 

 

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

  8 - Projednání a schválení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města - předkládá/jí: Ing. Jan Kučera MSc., 

Ing. Dušan Vrážel   

Důvodová zpráva:  

Dotační zásady stanoví jednotná pravidla postupu při podávání žádostí o dotaci, při posuzování a hodnocení těchto žádostí 

a při poskytování dotací. Dotační zásady, pokud nedojde ke změnám v legislativě, jsou koncipovány na delší časové období. 

Na ně pak každoročně bude navazovat vyhlášení programů pro příslušný kalendářní rok a časový harmonogram upřesňující 

terminy pro podávání žádostí o dotaci, pro posuzování a hodnocení těchto žádostí a pro poskytování dotací pro daný 

kalendářní rok. 

Předkládáme zastupitelstvu města ke schválení „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm“ 

(dále jen „Dotační zásady“), platné pro rok 2021 a následující období včetně příloh. 

V předkládaném návrhu došlo k těmto změnám: 

1. Zásady: 

Nově žadatel, který má bydliště nebo sídlo/místo výkonu své činnosti mimo území města, realizuje relevantní činnosti na 

území města nebo ve prospěch občanů města, může být oprávněným žadatelem (pozn. k úpravě došlo na základě praxe 

z letošního roku – např. žádost Sdružení pro rozvoj Soláně „Mezinárodní folklórní festival Léto na Soláni 2020“). V 

předchozím znění zásad musel splnit obě podmínky: činnost na území města a zároveň ve prospěch občanů města. 

1. Vzorové smlouvy a formulář žádosti: 

Firmou I3 Consultants (firma, která ověřuje implementaci a dodržování zásad GDPR) bylo doporučeno upravit text týkající se 

GDPR (v žádosti v části Čestné prohlášení došlo k úpravě části 3 a 4, ve smlouvě byl upraven článek IX). 

 
Přílohy: 
 Příloha č. 1: ZASADY_2021.doc 
 Příloha č. 2: ZASADY_PRILOHA_1_individualni_zadost.doc 
 Příloha č. 3: ZASADY_PRILOHA_2_smlouva_PP_2021_el_podpis.pdf 
 Příloha č. 4: ZASADY_PRILOHA_3_smlouva_IND2021_el_podpis.pdf 
  
Diskuze:  

Ing. Střálková – upozorňuje na nepřesnou formulaci v příloze č. 1 „Zásady o poskytování dotací“ v čl. 1 bodě 3 

písm. e). Žádá o úpravu v dokumentu. 
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 Ing. Holiš – vysvětluje, že jde o podporu organizátorům akce, kteří pořádají akci pro občany města, ale samotná 

akce může probíhat mimo území města.  

 Bc. Blinková – upřesňuje, že jsou organizace,  které nemají sídlo ve městě, ale poskytují služby občanům 

města. Táže se, zda z grantových komisí nevzešly další podněty na změny? 

 Ing. Vrážel – podnět byl z KK , ale týká se spíše Zásad o poskytování dotací z rozpočtu města.  

 Mgr. Drápal M. – výjimka, jak je definovaná je také kvůli akcím, které mají charitativní charakter např. sbírka pro 

občany města. Akce však nemusí probíhat na území města, ale je ve prospěch občanů města. 

 Ing. Holiš – vyhlašuje technickou přestávku kvůli úpravě textu v návrhu usnesení 

  

usnesením č. 8/13/ZM/12/11/2020  - Schvaluje  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města 

Rožnov pod Radhoštěm“ ve znění uvedeném v předložených přílohách č. 1 až 4 projednávaného bodu, s tím, 

že v příloze č. 1 „Zásady pro poskytování dotací“ se mění čl. 1 bod 3 písm. e), které nově zní: „právnická osoba, 

která nemá sídlo, místo výkonu své činnosti na území města, která však realizuje relevantní činnost ve prospěch 

občanů města, ať už na území města nebo mimo něj. Schválené Zásady jsou součástí tohoto usnesení. 

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (J. Koryčanský), Nehlasovalo: 0  

  

  9 - Projednání a schválení programů programové dotace a časový harmonogram pro poskytování dotací pro rok 

2021 - předkládá/jí: Ing. Jan Kučera MSc., Ing. Dušan Vrážel   

Důvodová zpráva:  

V souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm předkládáme zastupitelstvu 

města k vyhlášení Programy programové dotace a časový harmonogram pro podávání žádostí o dotace, pro posuzování a 

hodnocení těchto žádostí a pro poskytování dotací na rok 2021. 

Každý vyhlašovaný program v souladu s § 10c odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech specifikuje věcné, 

obsahové, formální, časové a finanční podmínky pro poskytování programové dotace z rozpočtu města tím, že: 

1. určuje účel, na který mohou být peněžní prostředky z programové dotace poskytnuty, a důvody podpory zabezpečení 

stanoveného účelu programové dotace, 

2. podrobněji vymezuje okruh žadatelů o programovou dotaci, 

3. upřesňuje finanční podmínky poskytnutí programové dotace tím, že stanoví předpokládaný celkový objem peněžních 

prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu zabezpečení stanoveného účelu a že určuje maximální výši programové 

dotace v jednotlivém případě, popř. kritéria pro stanovení výše programové dotace, 

4. vymezuje lhůtu pro podání žádostí o programovou dotaci a lhůtu pro rozhodnutí o programové dotaci, 

5. upřesňuje podklady a náležitosti žádostí o programovou dotaci, 

6. konkretizuje postup posuzovatelů a hodnotitelů při hodnocení žádostí o programovou dotaci, 

7. stanoví kritéria pro hodnocení žádostí o programovou dotaci, 

8. případně definuje další podmínky pro poskytnutí programové dotace. 

 

Pro rok 2021 jsou vyhlašovány následující programy: 
  
PROGRAM I – Sportovní jednorázové aktivity a akce 
PROGRAM II – Částečná úhrada provozních nákladů spolků, v jejichž vlastnictví jsou sportovní zařízení 
PROGRAM III – Částečná úhrada pronájmu sportovních zařízení 
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PROGRAM IV – Podpora pravidelného sportu dětí a mládeže 
PROGRAM V – Podpora organizačního zajištění zvyšování kvality života seniorů 
PROGRAM VI – Podpora aktivit a akcí v oblasti kultury 
PROGRAM VII – Podpora komunitního života 
PROGRAM VIII – Podpora vzdělávacích činností 
PROGRAM IX – Podpora spolupráce mezi partnerskými městy 
PROGRAM X – Podpora aktivit a akcí v oblasti životního prostředí 
  
Lhůty stanovené v časovém harmonogramu pro podávání žádostí o dotace, pro posuzování a hodnocení těchto žádostí a 
pro poskytování dotací na rok 2021 se řídí ustanoveními § 10a - § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 

 

Přílohy: 
 Příloha č. 1: PROGRAMOVA_PODPORA_harmonogram_2021.xls 
 Příloha č. 2: PROGRAM_I.doc 
 Příloha č. 3: PROGRAM_I_zadost.doc 
 Příloha č. 4: PROGRAM_II.doc 
 Příloha č. 5: PROGRAM_II_zadost.doc 
 Příloha č. 6: PROGRAM_III.doc 
 Příloha č. 7: PROGRAM_III_zadost.doc 
 Příloha č. 8: PROGRAM_IV.doc 
 Příloha č. 9: PROGRAM_IV_zadost.doc 
 Příloha č. 10: PROGRAM_V.doc 
 Příloha č. 11: PROGRAM_V_zadost.doc 
 Příloha č. 12: PROGRAM_VI.doc 
 Příloha č. 13: PROGRAM_VI_zadost.doc 
 Příloha č. 14: PROGRAM_VII.doc 
 Příloha č. 15: PROGRAM_VII_zadost.doc 
 Příloha č. 16: PROGRAM_VIII.doc 
 Příloha č. 17: PROGRAM_VIII_zadost.doc 
 Příloha č. 18: PROGRAM_IX.doc 
 Příloha č. 19: PROGRAM_IX_zadost.doc 
 Příloha č. 20: PROGRAM_X.doc 
 Příloha č. 21: PROGRAM_X_zadost.doc 
  

Diskuze:  

Ing. Mácha - schvalujeme 9 tematických programů, táže se kdy k nim budou přiřazeny finanční hodnoty? 

 Ing. Vrážel – v prosinci při schvalování rozpočtu města na rok 2021 

Doc. Drápala D. – děkuje odboru školství, že se snaží operativně zapracovávat podněty vycházející z KK. 

Chápe, že žádostí je hodně a apeluje na odbor školství, aby žádosti byly rozděleny a ty, které mají formální 

nedostatky vyčleněny, kvůli efektivitě jednání komise, tak aby komise diskutovala nad žádostmi, které jsou 

kvalitně zpracovány.  

 Mgr. Kosová – zapracovávali jsme především připomínky komise kulturní a životního prostředí. Zásadní změna, 

která vyplývá ze zpracování opakovaných žádostí je ta, že je možné hradit nejen jednorázové akce, ale i některé 

jiné aktivity a bude možná také konzultace na odboru školství. Tímto krokem možná eliminujeme žádosti, které by 

měly formální nedostatky.  

  

usnesením č. 9/13/ZM/12/11/2020  - Schvaluje  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z 

rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm schválenými zastupitelstvem města dne 12. 11. 2020 vyhlašuje 

programy programové dotace a schvaluje časový harmonogram pro poskytování dotací pro rok 2021 ve 
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znění uvedeném v předložených přílohách projednávaného bodu. Schválené programy a časový harmonogram 

jsou součástí tohoto usnesení.  

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

  

E) Odbor správy majetku 

 10 - Projednání a schválení prodeje části pozemku p.č. 77 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm za účelem umístění 

trafostanice a smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavírané se společnosti ČEZ Distribuce a.s. - předkládá/jí: Ing. 

Radim Holiš, Ing. Dalibor Kubiš   

Důvodová zpráva:  

Město Rožnov pod Radhoštěm obdrželo žádost společnosti ČEZ Distribuce a.s. o uzavření smlouvy o budoucí kupní 

smlouvě na prodej části pozemku p.č. 77 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Pivovarská o výměře 25 m2. 

Důvodem žádosti je umístění trafostanice, která umožní navýšení kapacity distribuční sítě elektrické energie pro lokalitu ulice 

Pivovarská a její okolí. 

Žádost byla projednána v koordinační skupině města dne 28.4.2020, 18.08.2020 a 01.09.2020. Koordinační skupina s 

odprodejem pozemku souhlasila, pokud umístění trafostanice bude v souladu se záměrem města vybudovat na pozemku 

p.č. 77 kontejnerové stání pro třídění odpadu. 

 Dne 7.7.2020 za účasti zástupců společnosti ČEZ Distribuce a.s. p. Glogara, Ing. M.Juřice a zástupců města Ing. arch. J. 

Horkého, Ing. D. Vávrové, Ing. D. Kubiše a Ing. S. Vojkůvkové byla projednána projektová dokumentace na vybudování 

kontejnerového stání města na pozemku p.č. 77 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a trafostanice. Maximální plocha, kterou 

město Rožnov pod Radhoštěm může uvolnit pro umístění trafostanice je 14 m2 . S tímto návrhem společnost ČEZ Distribuce 

a.s. souhlasila. Město Rožnov pod Radhoštěm společně se žádosti o odkup části pozemku p.č. 77 obdrželo i návrh smlouvy 

o budoucí kupní smlouvě ze strany společnosti ČEZ Distribuce a.s. Dne 7.7.2020 byli zástupci společnosti ČEZ Distribuce 

a.s. upozorněni, že tento návrh smlouvy nelze v plném rozsahu akceptovat. Smlouva nově obsahuje závazky budoucího 

kupujícího společnosti ČEZ Distribuce a.s. , že bude respektovat umístění kontejnerového stání v ochranné pásmu 

trafostanice včetně následné údržby apod.  

 Dne 24.07.2020 rada města schválila vyhlášení záměru na budoucí prodej pozemku společnosti ČEZ Distribuce a.s. Do 

záměru zasáhl soukromý projekt budoucího obytného domu umístěného na sousedních pozemcích. Tento projekt vyvolal 

nutnost dalších jednání a odsunul vyhlášení záměru dle usnesení rady č. 1218/59 ze dne 24.7.2020.  

Dne 12.08.2020 proběhlo jednání se společností ČEZ Distribuce a.s. a městem, kdy byla navržena i realizace trafostanice s 

větší kapacitou. Tato varianta vzhledem k omezenému prostoru byla později zamítnuta.  

Koordinační skupina dne 18.08.2020 rozhodla o změně projektové dokumentace kontejnerového stání. Projektovou 

dokumentaci zpracovává městský architekt Ing. arch. J. Horký.  

Odbor správy majetku na základě rozhodnutí Rady města Rožnov pod Radhoštěm ze dne 25.9.2020 č. 1305/65 vyhlásil 

nový záměr na prodej části pozemku p.č. 77 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře cca 14 m2 ve prospěch společnosti 

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ 24729035 dle situačního snímku 

uvedeného v příloze č.1 projednávaného bodu. Záměr byl zveřejněn na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový 

přístup, od 30.09.2020 do 16.10.2020. V době zveřejnění záměru na úřední desce nebyly vzneseny žádné připomínky či 

podněty k prodeji. 

Dne 3.11. 2020 proběhlo jednání formou videokonference za účasti Mgr. K. Kosové, Ing. arch J.Horkého, Ing. D. Kubiše, Ing. 

D. Vávrové, Ing. S. Vojkůvkové, Ing.M. Juřice - ČEZ Distribuce a J. Motýla - vlastníka sousedního pozemku p.č. st.1014. O 

jednání požádal p. Motýl za účelem stanovení podmínek pro umístění trafostanice na prodávané části pozemku p.č. 77 a 

jejího ochranného pásma. Výsledkem jednání je zapracovaní závazku společnosti ČEZ Distribuce a.s. do smlouvy o budoucí 

kupní smlouvě v tomto znění : "umístění Trafostanice bude řešeno v dostatečné vzdálenosti (minimálně 2 metry) od hranice 

pozemku p.č. st. 1014 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm tak, aby ochranné pásmo Trafostanice nezasahovalo na pozemek p.č. 

st. 1014"  

Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání budoucí prodej části městského pozemku p.č. 77 v k.ú. 

Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle přílohy č. 1 popsané jako „prostor pro umístění trafostanice – odkupovaná plocha“ a 

schválení smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 216/2020/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu. 
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Přílohy: 

 Příloha č. 1: 
Priloha_c._1_situace_vymezeni_plochy_trafostanice_a_kontejnerove_stani_p.c._77_k.u._Roznov_p._R..pdf 
 Příloha č. 2: 
OSM_Smlouva_budouci_kupni_trafostanice_verze_z_05.11.2020_cistopis_po_korekci_c.216_2020_OSM_el.pod
pis.pdf 
  

Diskuze:  

p. Koryčanský -  navrhuje předsunout body Odboru správy majetku č. 14 a 15, které se týkají obchodního domu 

Kaufland před ostatní body, projednávané v této sekci z důvodu účasti veřejnosti k uvedeným bodům. Dává 

PROTINÁVRH. 

 Následuje hlasování o protinávrhu, který je schválen.  

 K bodu č. 10 není vedena diskuse.  

usnesením č. 10/13/ZM/12/11/2020  - Schvaluje  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě  č. 

216/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím prodávajícím a společností ČEZ Distribuce 

a.s., Teplická 874/8, Děčín IV- Podmokly, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, jako budoucím kupujícím ve znění 

uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu. Předmětem smlouvy o budoucí kupní smlouvě je prodej části 

pozemku p.č. 77 o výměře cca 14 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle situačního snímku uvedeného v příloze 

č. 1 projednávaného bodu a popsané jako „prostor pro umístění trafostanice – odkupovaná plocha“, ve vlastnictví 

města Rožnov pod Radhoštěm společnosti ČEZ Distribuce a.s. za účelem vybudování trafostanice. Schválená 

smlouva o budoucí kupní smlouvě je součástí tohoto usnesení. 

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

  11 - Projednání a schválení kupní smlouvy č. 259/2020/OSM na prodej části městského pozemku p. č. 2125/1 o 

výměře 13 m2 společnosti PBT Works s.r.o. - předkládá/jí: Ing. Radim Holiš, Ing. Dalibor Kubiš   

Důvodová zpráva:  

Usnesením zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č. XII/13 dne 19.4.2016 bylo schváleno uzavření Smlouvy o 

budoucí smlouvě kupní č. 121/2016/OSM se společností PBT Works, s.r.o. na budoucí prodej části pozemku p.č. 2125/1 v 

k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, pro stavební účely.  

Na požadované části pozemku (viz. situační výkres-příloha č.1) měla společnost vybudovat výtahovou šachtu pro nákladní 

výtah, který by spojil podlaží v budově č.p. 2331, kde firma provozuje svoji činnost. 

Výtah bude následně sloužit k jednodušší přepravě předvyrobených podsestav z kovových dílů z garáží do 1. NP, kde 

dochází k finální montáži, kontrole a oživení technologických zařízení. 

Ve smlouvě o budoucí smlouvě bylo dohodnuto, že přesná výměra pozemku bude vyměřena oddělovacím geometrickým 

plánem vyhotoveným na náklady žadatele po dokončení stavby výtahové šachty a cena dotčeného pozemku bude 

stanovena na základě vyhotoveného znaleckého posudku na náklady žadatele. 

Dne 11.9.2020 byla stavba výtahu zkolaudována (příloha č.4). V souladu s výše uvedenou Smlouvou o budoucí smlouvě 

kupní č. 121/2016/OSM Čl. II/2. požádal budoucí kupující o odkoupení dotčeného pozemku. 

Geometrickým plánem č. 6715-7022/2020 vyhotoveným společností ValMez geo s.r.o., IČO: 04410793 dne 25.8.2020 a 

potvrzeným příslušným katastrálním úřadem pod  

č. PGP-1036/2020-836 dne 28.8.2020 byl z pozemku p.č. 2125/1 odměřen a oddělen pozemek nově označený jako p.č. st. 

5233 o výměře 13 m2. Tento nově odměřený pozemek je předmětem výše uvedeného prodeje.  
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Záměr na prodej výše uvedené nově odměřené části městského pozemku p.č. st. 5233 byl schválen Radou města Rožnov 

pod Radhoštěm usnesením č. 1309/65 dne 25.9.2020. Tento záměr na prodej části městského pozemku byl zveřejněn 

vyvěšením na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup, v době od 30.9.2020 do 16.10.2020. V době 

zveřejnění záměru nebyly vzneseny žádné připomínky.  

Kupní cena byla stanovena v souladu se Smlouvou o budoucí smlouvě kupní č. 121/2016/OSM dle znaleckého posudku č. 

351-15/2020 ze dne 26.9.2020 vyhotoveného Ing. Jaroslavem Horníkem, 742 82 Jistebník, IČO: 62323415, znalcem 

jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.4.2006 č.j. Spr. 1803/06 pro základní obor ekonomika 

(odvětví ceny a odhady nemovitostí) a základní obor stavebnictví (stavby obytné, stavby průmyslové a vodní). Znalecký 

posudek byl zapsán pod poř. č. 351-15/2020 znaleckého deníku a obvyklá cena byla stanovena ve výši 15.000 Kč, tj. 

1.153,84 Kč/m2. 

Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání a schválení prodej výše uvedené části městského 

pozemku za cenu dle znaleckého posudku ve výši 15.000 Kč vyhotoveného na náklady žadatele a kupní smlouvu č. 

259/2020/OSM jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 

Přílohy: 

 Příloha č. 1: Situacni_vykres.pdf 
 Příloha č. 2: Dispozicni_vykres.pdf 
 Příloha č. 3: Ortofoto.jpg 
 Příloha č. 4: Kolaudacni_rozhodnuti.pdf 
 Příloha č. 5: Geometricky_plan.pdf 
 Příloha č. 6: Znalecky_posudek_PBTW_vytah.pdf 
 Příloha č. 7: Budouci_kupni_smlouva.pdf 
 Příloha č. 8: PBT_Works_kupni_smlouva_c.259_2020_OSM_prodej_pozemku_mesta_final.pdf 
  

Diskuze: K bodu č. 11 není vedena diskuse.  

 

usnesením č. 11/13/ZM/12/11/2020  

 Schvaluje Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej části pozemku p.č. 2125/1 v k.ú. 

Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 6715-7022/2020 jako pozemek 

p.č. st. 5233 o výměře 13 m2, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh 

projednávaného bodu, a uzavření kupní smlouvy č. 259/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako 

prodávajícím a PBT Works s.r.o., IČO: 25827987, se sídlem Lesní 2331, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako 

kupujícím ve znění uvedeném v příloze č.8 projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto 

usnesení.   

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

  

  12 - Projednání a schválení kupní smlouvy č. 221/2020/OSM na odkoupení části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. 

Tylovice od Ing. L. D. do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. - předkládá/jí: Ing. Radim Holiš, Ing. Dalibor 

Kubiš   

Důvodová zpráva:  

Město Rožnov pod Radhoštěm připravuje investiční akci „Rekonstrukce komunikace ul. Tvarůžkova v Rožnově p.R“ , jejíž 

součástí je i odkoupení části pozemku p.č. 760/1 ve vlastnictví Ing. L.D.  Z pozemku p.č. 760/1 je nově oddělená část 

pozemku o výměře 15 m2 označená jako pozemek p.č. 760/4 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Tylovice. Tato část 

nově odděleného pozemku bude odkoupena z vlastnictví Ing. L.D. do majetku Města Rožnov pod Radhoštěm, protože je 

součástí odbočení z účelové komunikace pasportní č. 5046u (na pozemku p.č. 753 ve vlastnictví města Rožnov p.R.) na 

účelovou komunikaci pasportní č. 6080u (na pozemku p.č. 765/1 ve vlastnictví České republiky - Státní pozemkový úřad) v 

k.ú Tylovice, obě účelové komunikace v majetku města Rožnov pod Radhoštěm. 
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Cena části pozemku p.č. 760/1 nově označené dle geometrického plánu č. 1317-7112a/2020 jako pozemek p.č. 760/4 o 

výměře 15 m2 ve vlastnictví Ing. L.D.  byla stanovena dohodou ve výši 9.000 Kč, tj. 600 Kč/m2. Tato cena byla dohodnuta s 

jednatelem společnosti STK Rožnov, s.r.o. panem Jiřím Sedlářem, který odkupoval pozemek p.č. 752/6, jehož část je taky 

součástí výše uvedené investiční akce a předmětem jiné kupní smlouvy s městem, za cenu ve výši 1.100 Kč/m2. Za nižší 

cenu než 600 Kč/m2 odmítnul Jiří Sedlář dotčenou část pozemku prodat. Ing. L.D. s navrhovanou cenou 600 Kč/m2 souhlasí 

a vedení města ji akceptuje. 

Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání odkoupení části pozemku p.č. 760/1 nově označenou 

jako p.č. 760/4 ve znění kupní smlouvy č. 221/2020/OSM uvedené v příloze č.5 projednávaného bodu. 

Přílohy: 

 Příloha č. 1: Ortofoto1.jpg 
 Příloha č. 2: Panorama_D.jpg 
 Příloha č. 3: Geometricky_plan.pdf 
 Příloha č. 4: SPU_RpR_Tvaruzkova_SITUACE.pdf 
 Příloha č. 5: Kupni_smlouva_D_221_2020_OSM_mesto_kupuje.pdf 
  

Diskuze: K bodu č. 12 není vedena diskuse.  

usnesením č. 12/13/ZM/12/11/2020  - Schvaluje  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi části pozemku p. č. 760/1 v k.ú. Tylovice, oddělené 

a nově označené dle geometrického plánu č. 1317-7112a/2020 jako pozemek p.č. 760/4 o výměře 15 m2, ve 

vlastnictví Ing. L.D., trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, a 

uzavření kupní smlouvy č. 221/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a Ing. L.D. jako 

prodávajícím ve znění uvedeném v příloze č.5 projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva je součástí 

tohoto usnesení. 

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

  13 - Projednání a schválení kupní smlouvy č. 220/2020/OSM na odkoupení pozemku p.č. 752/8 v k.ú. Tylovice z 

majetku společnosti STK Rožnov, s.r.o. do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. - předkládá/jí: Ing. Radim 

Holiš, Ing. Dalibor Kubiš   

Důvodová zpráva:  

Město Rožnov pod Radhoštěm připravuje investiční akci „Rekonstrukce komunikace ul. Tvarůžkova v Rožnově p.R“ , jejíž 

součástí je i odkoupení pozemku p.č. 752/8 v k.ú. Tylovice, o výměře 27 m2, ve vlastnictví společnosti STK Rožnov, s.r.o. 

Tento pozemek je součástí odbočení z účelové komunikace pasportní č. 5046u (na pozemku p.č. 753 ve vlastnictví města 

Rožnov p.R.) na účelovou komunikaci paportní č. 6080u (na pozemku p.č. 765/1 ve vlastnictví České republiky - Státní 

pozemkový úřad) v k.ú Tylovice, obě účelové komunikace v majetku města Rožnov pod Radhoštěm. 

Cena pozemku p.č. 752/8 o výměře 27 m2 ve vlastnictví společnosti STK Rožnov, s.r.o. byla stanovena dohodou ve výši 

16.200 Kč, což představuje 600 Kč/m2. Tato cena byla dohodnuta s jednatelem společnosti STK Rožnov, s.r.o. panem Jiřím 

Sedlářem, který odkupoval původní pozemek p.č. 752/6, jehož oddělená část označená jako p.č. 752/8 je předmětem kupní 

smlouvy, za cenu ve výši 1.100 Kč/m2. Za nižší cenu než 600 Kč/m2 odmítnul prodávající dotčenou část pozemku prodat. 

Navrženou cenu ve výši 600 Kč/m2 vedení města akceptuje.  

Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání odkoupení pozemku p.č. 752/8 ve znění kupní smlouvy 

č. 220/2020/OSM uvedené v příloze č.5 projednávaného bodu. 

Přílohy: 

 Příloha č. 1: SPU_RpR_Tvaruzkova_SITUACE.pdf 
 Příloha č. 2: Katastralka.jpg 
 Příloha č. 3: Ortofoto.jpg 
 Příloha č. 4: Panorama_STK.jpg 
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 Příloha č. 5: Kupni_smlouva_STK_Roznov_220_2020_OSM_mesto_kupuje.pdf 
  
Diskuze: K bodu č. 13 není vedena diskuse.  

usnesením č. 13/13/ZM/12/11/2020  - Schvaluje  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi pozemku p. č. 752/8 v k.ú. Tylovice, o výměře 27 

m2, ve vlastnictví společnosti STK Rožnov, s.r.o., se sídlem Rychaltice 114, 739 46 Hukvaldy, dle důvodové 

zprávy a příloh projednávaného bodu, a uzavření kupní smlouvy č. 220/2020/OSM mezi městem Rožnov pod 

Radhoštěm jako kupujícím a společností STK Rožnov, s.r.o. jako prodávajícím ve znění uvedeném v příloze č.5 

projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

  14 - Projednání a schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 16/2012/OSM/SOB mezi 

městem jako budoucím prodávajícím a společností Kaufland Česká republika v.o.s., IČ 25110161, Praha jako 

budoucím kupujícím (prodloužení termínu k podání výzvy k uzavření kupní smlouvy do 31.12.2023). - 

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

Důvodová zpráva:  

Dne 14. 5. 2012 uzavřelo město Rožnov pod Radhoštěm se společností Kaufland Česká republika v.o.s., IČ 25110161, 

Praha (dále jen „Kaufland“) Smlouvu o budoucí smlouvě kupní č. 16/2012/OSM/SOB (dále jen „SoBS kupní“) - příloha 

č.2, v které byly stanoveny mezi smluvními stranami mj. podmínky pro uzavření kupní smlouvy, v níž předmětem koupě 

budou části pozemků p. č. 1012/2 a p. č. 3601/1 dotčené stavbou, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města 

Rožnov, a to po dokončení stavby okružní křižovatky a související stavby chodníků dle projektové dokumentace „Obchodní 

dům Kaufland Rožnov p. R.“ (situační snímek-příloha č.6). Na části pozemku p.č. 1012/2 o výměře 68 m2 budou 

provedeny sadové úpravy ( živý plot výšky 2 m ) a dvou částech p.č. 3601/1 o celkové výměře 9 m2 bude vybudován 

chodník – viz. katastrální snímek stavby (příloha č.5). Ve smlouvě se smluvní strany dohodly na tom, že termín k podání 

výzvy k uzavření kupní smlouvy budoucím kupujícím budoucímu prodávajícímu bude do 45 dnů ode dne obdržení 

geometrického plánu skutečného zaměření stavby, nejpozději však do 31. 12. 2015. 

Vzhledem k tomu, že stavba by nebyla v uvedeném termínu realizována požádala dne 10. 8. 2015 společnost Kaufland 

prostřednictvím k tomu zmocněné p. Ivy Lacinové o prodloužení smlouvy č. 16/2012/OSM/SOB a to do termínu 31. 12. 2017. 

Na základě této žádosti byl po schválení zastupitelstvem města č. usnesení 13/VII. ze dne 15. 9. 2015 podepsán dne 19.10. 

2015 Dodatek č.1. ke smlouvě SoBS kupní (příloha č.3), který prodloužil termín k podání výzvy k uzavření kupní smlouvy 

budoucím kupujícím budoucímu prodávajícímu do 31.12. 2017. 

Protože však stavba obchodního domu Kaufland v Rožnově p.R. by nebyla dokončena ani v termínu do 31.12.2017, podala 

dne 12.5.2016 společnost Kaufland prostřednictvím k tomu zmocněné p. Ivy Lacinové žádost o uzavření Dodatku č.2 ke 

smlouvě SoBS kupní č. 16/2012/OSM/SOB (příloha č.4) v kterém požádala, že změnou smlouvy SoBS kupní dojde ke 

změně termínu k podání výzvy k uzavření kupní smlouvy na prodej uvedených částí pozemků z 31. 12. 2017 na 31. 12. 

2020. 

Stavba „Obchodní dům Kaufland Rožnov pod Radhoštěm“ nebyla dosud z důvodu nedořešení povolovacích řízení 

zahájena, proto dne 15.7.2020 podala společnost Kaufland prostřednictvím k tomu zmocněné p. Ivy Rausch žádost (příloha 

č.8) o uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě SoBS kupní č. 16/2012/OSM/SOB, v které požádala o změnu doby platnosti 

smlouvy, a to na dobu nejméně do 31. 12. 2023. 

 Rada města na jednání dne 24.8.2020 neschválila navržené usnesení a uložila odboru správy majetku pozvat na další 

jednání rady města konané dne 4.9.2020 na 10 hod. zástupce společnosti Kaufland pro upřesnění a zodpovězení dotazů k 

projektové dokumentaci stavby „Obchodní dům Kaufland Rožnov p. R.“, viz. celkový situační výkres stavby (příloha č.7). 

 Odbor správy majetku oslovil prostřednictvím k tomu zmocněné p. Ivy Rausch společnost Kaufland a požádal ji o zajištění 

účasti zodpovědných osob na jednání rady města dne 4.9.2020. 

 Na základě zodpovězených dotazů a informací od zástupců společnosti Kufland byl odbor správy majetku radou města 

pověřen předložit na RM konanou dne 25.9.2020 k projednání záměr na prodloužení smlouvy SoBS kupní.  
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Protože novým Dodatkem č.3 ke smlouvě SoBS kupní č. 16/2012/OSM/SOB se bude prodlužovat lhůta k podání výzvy k 

uzavření realizační kupní smlouvy, bylo nutné vyhlásit nový záměr. 

Záměr na změnu smlouvy SoBS kupní byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm usnesením č. 1319/65 ze dne 25. 

9. 2020 a zveřejněn na úřední desce města Rožnov pod Radhoštěm, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

V době zveřejnění záměru na úřední desce ve dnech od 30. 9. 2020 do 16. 10. 2020 byly vzneseny 2 připomínky či podněty 

ke změně smlouvy a budoucímu prodeji pozemků města. 

Od spolku Zdravý Rožnov, z.s. (příloha č.10) a od Mgr. Jaroslava Kubečka a Marie Kubečkové (příloha č. 11). 

Součásti projednávaného bodu je na základě požadavku z RM konané dne 7.8.2020 i vyjádření architekta města Rožnov 

p.R. (příloha č.9).  

Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání a schválení Dodatek č.3 ke smlouvě o budoucí smlouvě 

kupní č. 16/2012/OSM/SOB ve znění Dodatku č.1 a Dodatku č.2 se společností Kaufland Česká republika v.o.s. dle návrhu 

usnesení ve znění uvedeném v příloze č.1. 

Přílohy: 

 Příloha č. 1: 
P01_Dodatek_c.3_ag.c._271_2015_OSM_2_ke_SoBS_kupni_c._16_2012_OSM_SOB_Kaufland_do_ZM_final_e
l.podpis.pdf 
 Příloha č. 2: P02_Kaufland_SOB_smlouve_kupni_16_2012_OSM_SOB_z_14.5.2012_priloha.pdf 
 Příloha č. 3: 
P03_Dodatek_c.1_z_19.10.2015_sml._c._271_2015_OSM_ke_SOB_kupni_Kaufland_podepsana.pdf 
 Příloha č. 4: 
P04_Dodatek_c.2_Kaufland_c._271_2015_OSM_1_ke_SoSB_kupni_c.16_2012_OSM_SOB_parafovana_podep
sana.pdf 
 Příloha č. 5: 
P05_snimek_katastralni_mapy_s_vyznacenim_predpokladaneho_prodeje_casti_pozemku_mesta_stavba_OD_K
aufland.jpg 
 Příloha č. 6: P06_situacni_snimek_celeho_projektu.jpg 
 Příloha č. 7: P07_C.2_Celkovy_situacni_vykres_stavby_R1_Kaufland.pdf 
 Příloha č. 8: P08_Kaufland_zadost_o_uzavreni_dodatku_c.3_z_13.7.2020.pdf 
 Příloha č. 9: P09_Vyjadreni_MeA_ke_Kauflandu_z_14.8.2020.docx 
 Příloha č. 10: 
P10_vyjadreni_nesouhlasu_smlouva_Kaufland_Zdravy_Roznov_c.j_MeU_RpR_100432_2020_z_15.10.2020.pdf 
 Příloha č. 11: 
P11_2020_10_15_Kaufland_Vyjadreni_nesouhlasu_K._c.j_MeU_RpR_101783_2020_z_19.10.2020.pdf 
  

Diskuze:  

Ing. Kubiš – upřesňuje že žádost byla podána ze strany Kauflandu dne 15. 7. 2020.  

 Ing. Holiš – město registruje žádost o prodloužení, která byla podána 15. 7. 2020. Mezi tím město přistoupilo k 

některým krokům týkajících se požadavků na Kaufland. Rada města vyhlásila záměr, který byl po-té  zařazen na 

zasedání zastupitelstva. Bohužel nikdo nemohl předpokládat, že omezení související s COVID-19 nás donutí k 

zasedání zastupitelstva formou videokonference a občané se tak mohou cítit omezeni v případě své účasti. Tato 

jim ale  umožněna je, v rámci možností. Dává prostor k vyjádření se zástupci Kauflandu.  

 p. Musilová, zástupce společnosti Kaufland ČR, v.o.s. – může zodpovědět případné dotazy k projektu, nyní je 

projekt ve stavu, kdy stavební povolení na hlavní budovu bylo KUZL potvrzeno, na potvrzení týkající se dopravy 

čekáme, zde běží odvolací řízení. Ve smlouvách se nic nezměnilo, žádáme pouze o prodloužení termínu. Jakmile 

bude schváleno stavební povolení, chceme začít stavět s tím, že nebudeme přistupovat k dalším změnám 

projektu, krom změn, které nezasáhnou do vydaných povolení.  
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 Ing. Střálková – táže se na změny, které navrhovali v rámci projektu a proč ta jednání skončila? 

p. Musilová – změny v projektu se týkaly zelené střechy a změny dopravního napojení –zjednosměrnění ulice, 

pro odlehčení dopravní situace. Občané si to však nepřáli, byla podána další žaloba. Se Zdravým Rožnovem byla 

podepsána dohoda, kde jsme se chtěli smluvně zavázat k výše uvedeným změnám. Jednání probíhala cca ½ 

roku, ke shodě však nedošlo.  

 Mgr. Kokinopulos – táže se na vyčíslení nákladů na rekultivaci a využití pozemku? 

 p. Musilová – probíhaly demoliční práce a dekontaminace pozemku, náklady byly vysoké v řádu miliónu korun.  

 Ing. Mácha – táže se, jak bude společnost Kaufland postupovat, pokud se dodatky č. 3 neschválí? 

 p. Musilová – budeme postupovat dle právních doporučení, není nic, co bychom chtěli měnit. 

Bc. Blinková – vaše společnost byla vstřícná vůči Zdravému Rožnovu, táže se, kdo byl iniciátorem jednání? 

 p. Musilová – jednání vyvolal Kaufland, jednání probíhala dlouho snažili jsme se předložit kompromisní řešení 

již v roce 2017. 

 p. Koryčanský – vystavujete stavební povolení 10 let, to je dost dlouhá doba na to abyste se dohodli s občany. 

Celé dopravní řešení je nešťastné a pro místní občany nevyhovující. Dodává, že město v současné době 

zpracovává nový strategický plán a dle tohoto dokumentu víme, že město má nadmíru prodejních ploch na počet 

obyvatel. Máme také plán udržitelnosti dopravy, jejíž zátěž za poslední roky stoupá a do budoucna to bude ještě 

horší. Místo, abychom se snažili dopravu omezovat, díky výstavbě dalšího obchodního domu činíme opak. 

Nesouhlasí prioritně s místem pro výstavbu obchodního domu, které je přímé blízkosti bytových domů. Dává 

PROTINÁVRH:  

 „Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm neschvaluje uzavření Dodatku č. 3 (ag. č. 271/2015/OSM/2) ke Smlouvě o 

budoucí smlouvě kupní č. 16/2012/OSM/SOB ze dne 14. 5. 2012, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím 

prodávajícím a společností Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO 25110161 

jako budoucím kupujícím na jednání zastupitelstva konaném dne 12. 11. 2020 a požaduje doplnění smlouvy o výsadbu 

zeleně podle předchozí dohody s Kauflandem a předložení právní analýzy dopadů v případně, že by se město rozhodlo 

neumožnit využití místní komunikace Meziříčská pro příjezd k supermarketu, ale požádat Kaufland o vyřešení příjezdu jinou 

cestou.“ 

 Mgr. Kosová – dohoda, kterou se Kaufland v minulosti pokoušel uzavřít, byl mezi ním a spolkem Zdravý 

Rožnov, občanským sdružením, k jejichž jednání byla přizvána. Komentuje nevhodnost záměru z hlediska 

urbanistického a opírá se o názor městského architekta. Lokalita pro výstavbu obchodního domu je nevhodná v 

tak zasídlené oblasti, kde můžeme očekávat další minimálně 10% navýšení dopravy. Nezanedbatelný je také 

dopad na zbylou obchodní síť, kdy dojde k zániku menších prodejen. Pokud chceme být turisticky zajímavým 

městem, chceme mít živé centrum města a ne zavřené obchody. Také stavba samotná není v souladu s image 

turistického města. V minulosti byla přehodnocována kvalita bydlení v okolí, další rozšíření zpevněných ploch, 

vyšší prašnost s tím související. Tyto argumenty jsou dostatečné pro to, aby smlouvu nepodpořila.  

 p. Adámek – v podstatě schvalujeme zhoršení kvality bydlení a života obyvatel lokality. Také bude docházet k 

větší dopravní zátěži na silnici 1/35 a zahlcení křižovatek. Navrhuje zahájit další jednání se společností Kaufland 

a dohodnout se na projektu, který bude menším zlem.  

 MUDr. Němeček - dodává, že pokud smlouvu neodsouhlasíme Kaufland bude stavět na našich pozemcích, ale 

od 1. 1. 2021 budou stavět na cizím pozemku bez povolení, viz. změna stavebního zákona  

Ing. Holiš – pokud je nějaká právní vazba na to, že Kaufland může začít stavět, což bude po nabytí všech 

právních mocích, bude mít povolení,  o které usiluje a stavební povolení.  
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 Bc. Blinková – viz. stanovisko architekta, zaznamenala, že město je vnímáno jako turistické. Proč tedy máme 

zablokovaný vjezd na náměstí a jak se město chová k podnikatelům, kteří zde podnikají? Město by naopak mělo 

otevřít náměstí turistům možností průjezdu. To vidí jako vstřícný přístup vůči podnikatelům.  

 Ing. Kučera – upozorňuje, že město nemůže určovat, jaký druh podnikání v objektu může být. Základním 

nástrojem, kde co může být je územní plán (dále jen ÚP). Lokalita je v rámci ÚP vedena jako plocha průmyslové 

výroby. Za 6 let nezaznamenal návrhy vůči změně ÚP v rámci dané lokality. Zda tam budova má stát či, nikoli jde 

o legislativní rozhodnutí. Tázal se zástupců spolku Zdravý Rožnov, zda se jim za ty roky povedlo něco změnit ve 

prospěch občanů města. Odpověď byla záporná. Kaufland udělá změny, ale pouze ty,  které nebudou mít vliv na 

změnu stavebního rozhodnutí. Nemáme tudíž partnera, se kterým bychom dohodli změnu, aby byl dopad pro 

místní občany co nejmenší. Není milovníkem těchto obchodních domů, ale respektuje právní určení a v tomto 

případě je obchod rozumnější variantou, než plocha průmyslové výroby. Proto bude hlasovat pro schválení 

dodatků. Do budoucna je důležité, aby město uvažovalo, co může udělat pro obyvatele Jižního města, aby došlo 

ke zkvalitnění l jejich bydlení.  

 Doc. Kopecký – již v minulosti vystupoval proti Kauflandu. ÚP je faktor, který by se měl připomenout. Město v 

roce 2006 samo otevřelo cestu k jednání. Podpoří návrh p. Koryčanského přesunout toto jednání na příští 

zasedání zastupitelstva, kde dáme občanům možnost se k záležitosti vyjádřit. Návrh nemůže podpořit, protože 

byl u jediného setkání zástupců společnosti s občany, kde se řešily návrhy k úpravám. Tento podklad však 

dodnes není k dispozici.  

 p. Musilová – slíbili podklad, na kterém se stále pracuje s úpravami, které obsahují konkrétní návrhy, ale tak aby 

je mohli akceptovat.  

 Ing. Holiš – ohledně Kauflandu už toho bylo mnoho řečeno, máme na stolech petice, vyjádření ze stran občanů, 

žádosti na to abychom smlouvy neschvalovali. Se situací jsme se vypořádávali již v roce 2017, kdy proběhla 

veřejná jednání s občany Jižního města. Ale jednou jsme jako zastupitelé již smlouvy potvrdili, a tím dali 

společnosti Kaufland slib. Proto je logické, že dodatky bychom měli potvrdit také. Řešením, jak dopravu v lokalitě 

zpomalit je možnost zpomalovacích opatření přímo v komunikaci. Souhlasí však, že jednání, která již proběhla 

nepřinesla kýžený výsledek. Proto dala rada města úkol architektu města jednat se společností o dalších 

možných úpravách. Ze silnice 1/35 nelze technicky provést odbočení. Dopravu můžeme vést pouze po ul. 

Meziříčská. Tento fakt je jasný už 8 let. Již v minulosti smlouvy podpořil podpoří je opět. Obyvatelům Jižního 

města se budeme snažit pomoci jinak.  

 p. Matějka, občan – Zdravý Rožnov začal jednání již před cca 10 lety. Tehdy nedostali odpověď. Od začátku 

chtěl spolek jednat, ale nedařilo se. Vizuální úpravy nepomohou, jde především o dopravní zátěž. Také jde o 

diskriminaci místních podnikatelů. Kvalitu ovzduší jsme chtěli měřit již v minulosti, doposud však k žádnému 

měření nedošlo. Kdo rozhoduje o stavbě KF? Úřady, ale také zastupitelé. Máme nyní petici proti výstavbě, kterou 

podepsalo 350 občanů. To není málo. Občané Jižního města se cítí poškozeni. Žádají, aby se zastupitelé za 

občany postavili.  

 p. Valasová, zástupce spolku Zdravý Rožnov - aktuální jednání probíhají cca ½ roku, nedošlo však k dohodě. 

Investor neměl chuť měnit projekt díky postupu města. Jednání nedošla ke kompromisu v zásadních věcech, ale 

pouze v drobnostech. Chápe investora, že není ochoten udělat změnu v projektu, ale i toto má město v rukou,  

má možnosti viz soudní spory, které nejsou stále ukončeny. Kdyby projekt byl v pořádku, tak by spolek již 2x 

nevyhrál soudní spor. Doprava v lokalitě je stále horší.  

 p. Kubeček, občan – bydlí na Revoluční ul., kde je dopravní situace velmi nepříjemná, opravdu nejde o klidné 

bydlení. Nedovede si představit další dopravní zátěž.  

 p. Drozd, občan – bydlí v těsné blízkosti budoucí stavby Kauflandu. V r. 2006 se zastupitelé shodli že se 

občanům města nesmí zhoršit životní prostředí, dnes může ……? 

 p. Kubečková, občanka – táže se, zda se zastupitelé byli v místě samém podívat. Dopravní hluk jim již nyní 

omezuje život. Upozorňuje na kácení smrků před City Clubem, které situaci ještě zhoršilo.  
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 Ing. Holiš – vyhlašuje technickou pauzu na zpracování protinávrhu p. Koryčanského  

  

usnesením č. 14/13/ZM/12/11/2020  - Schvaluje Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm upřednostňuje 

projednání bodů č. 14 a 15 před bodem č. 10 a body následujícími.  

Hlasování: Pro: 18, Proti: 2 (J. Malcová, J. Melcher), Zdrželo se: 1 (M. Drápal), Nehlasovalo: 0  

  

usnesením č. ../13/ZM/12/11/2020  - Neusnesli se  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm neschvaluje uzavření Dodatku č. 3 (ag. č. 271/2015/OSM/2) ke 

Smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 16/2012/OSM/SOB ze dne 14. 5. 2012, mezi městem Rožnov pod 

Radhoštěm jako budoucím prodávajícím a společností Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, 

Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO 25110161 jako budoucím kupujícím na jednání zastupitelstva konaném dne 12. 

11. 2020 a požaduje doplnění smlouvy o výsadbu zeleně podle předchozí dohody s Kauflandem a předložení 

právní analýzy dopadů v případně, že by se město rozhodlo neumožnit využití místní komunikace Meziříčská pro 

příjezd k supermarketu, ale požádat Kaufland o vyřešení příjezdu jinou cestou. 

Hlasování: Pro: 7, Proti: 10 (M. Blinková, R. Holiš, M. Kokinopulos, J. Malcová, J. Martínek, J. Melcher, J. 

Pavlica, J. Sapík, L. Střálková, A. Vychodil), Zdrželo se: 4 (M. Drápal, P. Jelínek, J. Kučera, R. Mácha), 

Nehlasovalo: 0, U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou  

  

usnesením č. 15/13/ZM/12/11/2020  - Schvaluje  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Dodatku č. 3 (ag. č. 271/2015/OSM/2) ke 

Smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 16/2012/OSM/SOB ze dne 14. 5. 2012, ve znění uvedeném v příloze č. 1 

projednávaného bodu, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím prodávajícím a společností 

Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 25110161 jako budoucím 

kupujícím dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený Dodatek č. 3 je součástí tohoto usnesení. 

Hlasování: Pro: 12, Proti: 5 (L. Adámek, P. Kopecký, J. Koryčanský, K. Kosová, J. Mikulášková), Zdrželo se: 4 

(D. Drápala, Z. Němeček, J. Pavlica, J. Sapík), Nehlasovalo: 0  

  

  15 - Projednání a schválení dodatku č.3 ke smlouvě o právu provést stavbu se smlouvou o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm č. 17/2012/OSM/INO se 

společností Kaufland Česká republika v.o.s., IČ 25110161, Praha (prodloužení doby platnosti smlouvy do 

31.12.2023). - předkládá/jí: Ing. Radim Holiš, Ing. Dalibor Kubiš   

Důvodová zpráva:  

Dne 7. 3. 2012 uzavřelo město Rožnov pod Radhoštěm se společností Kaufland Smlouvu o právu provést stavbu se 

smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 17/2012/OSM/INO (dále jen „SoPPS s VB“) - příloha č.2 

spočívající v uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení STL plynovodu a právu provést 

stavbu okružní křižovatky na místní komunikaci, chodníků, sjezdů do objektu Obchodního domu a veřejného osvětlení, mimo 

jiné i na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, a to p.č. 1012/2, 1012/20, 1012/21 a p.č. 3601/1 (viz. 

situační snímek celého projektu-příloha č.5). 

Stavebník se ve smlouvě SoPPS s VB zavazuje, že po dokončení stavby převede bezúplatně na základě darovací smlouvy 

do vlastnictví vlastníka nemovitostí stavby okružní křižovatky, chodníků a veřejného osvětlení. 

Vzhledem k tomu, že část nově budovaného chodníku (pochozí komunikace), která bude budována stavebníkem zasahuje 

částečně, cca 20m2 na a do pozemku parc. č. 3601/21 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod 

Radhoštěm, jak je zakresleno ve výkresu koordinační situace stavby „Obchodní dům Kaufland Rožnov pod Radhoštěm“ 

(příloha č.6), zpracovaném Ing. Petrem Zajícem, byl dne 11. 8. 2015 uzavřen Dodatek č.1 ke smlouvě SoPPS s VB (příloha 
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č.3), který specifikuje nově pozemky týkající se vybudování veřejně přístupného chodníku v rámci stavby Obchodního domu 

Kaufland žadatelem-stavebníkem. 

Dne 12. 5. 2016 podala společnost Kaufland prostřednictvím k tomu zmocněné p. Ivy Lacinové žádost o uzavření Dodatku 

č.2 ke smlouvě SoPPS s VB č. 17/2012/OSM/INO (příloha č.4), v kterém požádala o změnu platnosti smlouvy SoPPS s VB 

ze lhůty 5 let od podpisu na dobu určitou do 31.12.2020. 

Stavba „Obchodní dům Kaufland Rožnov pod Radhoštěm“ nebyla dosud z důvodu nedořešení povolovacích řízení 

zahájena, proto dne 15.7.2020 podala společnost Kaufland prostřednictvím k tomu zmocněné p. Ivy Rausch žádost (příloha 

č.8) o uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě SoPPS s VB č. 17/2012/OSM/INO, v které požádala o změnu doby platnosti 

smlouvy, a to na dobu nejméně do 31. 12. 2023.  

 Rada města na jednání dne 24.8.2020 neschválila navržené usnesení a uložila odboru správy majetku pozvat na další 

jednání rady města konané dne 4.9.2020 na 10 hod. zástupce společnosti Kaufland pro upřesnění a zodpovězení dotazů k 

projektové dokumentaci stavby „Obchodní dům Kaufland Rožnov p. R.“, viz. celkový situační výkres stavby (příloha č.7). 

 Odbor správy majetku oslovil prostřednictvím k tomu zmocněné p. Ivy Rausch společnost Kaufland a požádal ji o zajištění 

účasti zodpovědných osob na jednání rady města dne 4.9.2020. 

 Na základě zodpovězených dotazů a informací od zástupců společnosti Kufland byl odbor správy majetku radou města 

pověřen předložit na RM konanou dne 25.9.2020 k projednání doporučení pro Zastupitelstvo města Rožnova pod 

Radhoštěm schválit prodloužení smlouvy SoPPS s VB.  

Součásti projednávaného bodu je na základě požadavku z RM konané dne 7.8.2020 i vyjádření architekta města Rožnov 

p.R. (příloha č.9). 

Rada města usnesením č. 1320/65/RM/25/09/2020 ze dne 25.9.2020 doporučila Zastupitelstvu města Rožnova pod 

Radhoštěm schválit prodloužení smlouvy SoPPS s VB, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 

Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení Dodatek č.3 (příloha č.1) ke Smlouvě o právu provést 

stavbu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 17/2012/OSM/INO ve znění Dodatku č.1 a Dodatku 

č.2 se společností Kaufland Česká republika v.o.s. dle návrhu usnesení. 

Přílohy: 

 Příloha č. 1: 
P1_Dodatek_c.3_ag.c._214_2016_OSM_1_ke_smlouve_o_PPS_s_BS_o_zrizeni_VB_c._17_2012_OSM_INO_K
aufland_do_ZM_final_opr_el.podpis.pdf 
 Příloha č. 2: 
P2_Kaufland_Smlouva_o_pravu_provest_stavbu_SOB_na_zrizeni_VB_17_2012_OSM_INO_z_7.3.2012.pdf 
 Příloha č. 3: P3_Dodatek_c_1_smlouva_k_PPS_s_SOB_VB_Kaufland_137_2015_OSM_podepsana.pdf 
 Příloha č. 4: 
P4_Dodatek_c.2_Kaufland_c._214_2016_OSM_ke_smlouve_o_PPS_se_SoSB_VB_c.17_2012_OSM_INO_para
fovana_podepsana.pdf 
 Příloha č. 5: P5_situacni_snimek_celeho_projektu.jpg 
 Příloha č. 6: 
P6_koordinacni_situace_k_dodatku_c.1_smlouvy_o_PPS_s_BS_o_zrizeni_VB_c.17_2012_OSM_INO.jpg 
 Příloha č. 7: P7_C.2_Celkovy_situacni_vykres_stavby_R1_Kaufland.pdf 
 Příloha č. 8: P8_Kaufland_zadost_o_uzavreni_dodatku_c.3_z_13.7.2020.pdf 
 Příloha č. 9: P9_Vyjadreni_MeA_ke_Kauflandu_z_14.8.2020.docx 
  
Diskuze: 

Ing. Holiš – napadá platnost petice, která byla zastupitelům poslána a kde je podepsáno mnoho obyvatel, kteří 

nemají trvalé bydliště v Rožnově. Dodává, že se zástupci Kauflandu rada města jednala o záležitostech, které by 

měla společnost udělat ve prospěch místních obyvatel.  

p. Aneta Valasová – nesouhlasí se způsobem vedení diskuse ke Kauflandu, kdy ze strany starosty byl jiný 

přístup k zástupcům Kauflandu a jiný k občanům. K tomuto názoru se přidávají i další občané Jižního města.  
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usnesením č. 16/13/ZM/12/11/2020  - Schvaluje  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Dodatku č. 3 (ag. č. 214/2016/OSM/1) ke 

Smlouvě o právu provést stavbu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 

17/2012/OSM/INO ze dne 7. 3. 2012, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, mezi společností 

Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ 25110161 jako stavebníkem 

a městem Rožnov pod Radhoštěm jako vlastníkem nemovitostí dle důvodové zprávy a předložených příloh. 

Schválený Dodatek č. 3 je součástí tohoto usnesení. 

Hlasování: Pro: 14, Proti: 4 (L. Adámek, J. Koryčanský, K. Kosová, J. Mikulášková), Zdrželo se: 3 (P. Kopecký, 

Z. Němeček, J. Pavlica), Nehlasovalo: 0  

 

  16 - Projednání a schválení návrhu změny katastrální hranice mezi k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a k.ú. 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 Ing. Jiřím Částečkou záhájil SPÚ řízení o 

komplexních pozemkových úpravách (dále jen "KoPÚ") v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm a části k.ú. 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). 

Účel a cíl pozemkové úpravy je uveden v zápise z jednání ve věci plánovaného zahájení KoPÚ konaného dne 21.3.2019 

(viz. příloha č. 1). 

Obecně KoPÚ napomáhají rozvoji celého správního území obce, je možné při nich realizovat tzv. společná zařízení, to 

znamená polní cesty, ale i vodní nádrže, omezení vodní a větrné eroze, doplnění zeleně v krajině apod. 

Vytvářejí příznivé podmínky k ochraně a tvorbě zemědělské krajiny a také zlepšují hospodaření s vodou v krajině.  

V rámci KoPÚ lze pozemky slučovat, dělit, zabezpečit jejich přístupnost, vyrovnat hranice a vytvořit dobré podmínky pro 

hospodaření na zemědělské půdě (více v příloze č.11). 

Náklady za řízení o pozemkových úpravách a realizaci tzv. společných zařízení hradí stát prostřednictvím SPÚ. 

Na základě uskutečněného jednání dne 1.6.2020 (příloha č.2), dále z kontrolního dne z 12.6.2020 (příloha č.3) a jednání s 

občany Vidče dne 22.6.2020 (příloha č. 4) bylo dohodnuto: 

- cesta od mostu na Hradisko bude celá pařit do k.ú. Rožnov p.R. a vlastníkem bude město Rožnov p.R. 

- část budovy a pozemky Rožnovského jezdeckého areálu s.r.o. (jednatel Ing. Jiří Částečka) a pozemky patřící Ing. Jiřímu 

Částečkovi v k.ú. Vidče přejdou do k.ú. Rožnov p.R. (příloha č.8) 

- 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.8) 

- 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.4 a č.8) 

- pozemek 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.1 

a č.9) 

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

na hranici cesty vedoucí od viaduktu k silnici III/05726 do Valašské Bystřice, a to tak aby došlo 
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 k vyrovnání výměry při překatastrování mezi k.ú. Rožnov p.R. a k.ú. Vidče. Současně dojde k převodu pozemků vlastníků v 

této lokalitě, které jsou rozděleny katastrální hranicí, do k.ú. Vidče (příloha č.1 a č.9).  

 

Návrh na překatastrování pozemků a změnu katastrální hranice mezi k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a k.ú. Vidče je v příloze 

č.8 a č.9. 

V příloze č. 10 je tabulka výměr a pozemků převáděných z k.ú. Vidče do k.ú. Rožnov p.R. a z k.ú. Rožnov p.R. do k.ú. Vidče 

při překatastrování hranice, 

jedná se o vzájemný převod cca 10ha pozemků. 

Navržený obvod KoPÚ je znázorněn v přílohách č. 5, 6 a 7. 

Ve dnech 14.-16.9.2020 proběhlo s vlastníky dotčených pozemků zjišťování průběhu hranic obvodu pozemkových úprav v 

terénu. 

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

a k.ú. Vidče dojde ke změně obecní hranice mezi obcí Rožnov p.R. a obcí Vidče. 

Takové změny území obcí se uskutečňují na základě dohody zúčastněných obcí po projednání s příslušným katastrálním 

úřadem v souladu s § 26 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

Dohoda mezi obcí Rožnov p.R. a obcí Vidče bude předložena na další jednání zastupitelstva města a následně bude 

přílohou k žádosti o rozhodnutí katastrálního úřadu na změnu katastrální hranice. 

Na základě projednání radou města dne 9. a 23.10.2020 a jejího doporučení předkládá Odbor správy majetku k projednání a 

ke schválení zastupitelstvu města návrh na překatastrování pozemků a změnu katastrální hranice mezi k.ú. Rožnov pod 

Radhoštěm a k.ú. Vidče v rámci KoPÚ. 

 

Přílohy: 

 Příloha č. 1: P01_KoPU_RpR_Vidce_zapis_z_jednani_ve_veci_KoPU_Roznov_21.3.2019_podepsany.pdf 
 Příloha č. 2: P02_KoPU_RpR_Vidce_zapis_z_jednani_z_1.6.2020_podepsany.pdf 
 Příloha č. 3: P03_KoPU_RpR_Vidce_zapis_z_KD_z_12.6.2020_podepsany.pdf 
 Příloha č. 4: 
P04_KoPU_RpR_Vidce_souhlas_majitelu_RD_ve_Vidci_Hradisko_s_prekatastrovanim_ze_schuzky_22.6.2020.
pdf 
 Příloha č. 5: 
P05_KoPU_RpR_Vidce_KM_orto_mapa_prepokladany_obvod_KoPU_vyznacene_hranice_pozemku_duben_20
19.pdf 
 Příloha č. 6: 
P06_KoPU_RpR_Vidce_Orto_mapa_prepokladany_obvod_KoPU_stavajici_hranice_mezi_k.u._srpen_2020_map
a_zadosti.pdf 
 Příloha č. 7: P07_KoPU_RpR_Vidce_Mapka_obvod_KoPU_pro_mistni_setreni_14._16.9.2020.pdf 
 Příloha č. 8: 
P08_KoPU_RpR_Vidce_Lokalita_1_Hradisko_mapa_navrh_zmeny_katastralni_hranice_pozemky_z_Vidce_do_
RpR.pdf 
 Příloha č. 9: 
P09_KoPU_RpR_Vidce_Lokalita_2_u_mostu_mapa_navrh_zmeny_katastralni_hranice_pozemky_z_RpR_do_Vi
dce_cast_z_Vidce_do_RpR.pdf 
 Příloha č. 10: 
P10_KoPU_RpR_Vidce_Bilance_tabulka_vymer_a_pozemku_prevadenych_z_Vidce_do_RpR_a_z_RpR_do_Vid
ce.xls 
 Příloha č. 11: P11_KoPU_RpR_Vidce_Letak_SPU_jak_probihaji_a_co_jsou_pozemkove_upravy.pdf 
  
Diskuze:  
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Mgr. Kosová – hlavním problémem lokality je komunikace, která je v havarijním stavu a je umístěna na 

pozemcích státu. Komplexní pozemkové úpravy dají do pořádku komunikaci a zpřístupní pozemky majitelům. 

Řeší se také problém zadržování vody v krajině. Nyní hovoříme o tom, které pozemky budeme směňovat. 

Starosta obce Vidče nemá zájem mít komunikaci ve svém majetku, jde mu jen o to, aby byla sjízdná.  

 p. Koryčanský – kvituje scelení pozemků v lokalitě. Komunikace na Hradisko je ve špatném stavu, přimlouvá se 

za její brzké opravení.  

 Ing. Holiš – doplňuje, že  komunikace má nyní 4 vlastníky, stát nám cestu kompletně opraví.  

 

usnesením č. 17/13/ZM/12/11/2020  - Schvaluje  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje návrh na překatastrování pozemků a změnu katastrální 

hranice mezi k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a k.ú. Vidče, vyznačený v příloze č. 8 a č. 9 projednávaného bodu, v 

rámci zahájené Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm a části k.ú. Vidče, 

dle důvodové zprávy a předložených příloh. 

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (J. Malcová)  

Poznámka k hlasování: z technických důvodů se paní zastupitelce Janě Malcové nepodařilo hlasovat v rámci 

systému DATRON, proto své hlasování PRO k bodu č. 16 potvrdila ústně.  

  

F) Odbor kanceláře starosty 

 17 - Změny ve složení Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm - předkládá/jí: Ing. 

Radim Holiš, Mgr. Ing. Veronika Janíková   

Důvodová zpráva:  

k návrhu usnesení č. 1 

Dne 29.10.2020 byla k rukám starosty města doručena rezignace Mgr. Jitky Valentové na funkci člena Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm ke dni 1.11.2020 (příloha č. 1 bodu). Mgr. Jitka Valentová byla členkou 

kontrolního výboru zvolena usnesením ZM 20/I ze dne 30.11.2018 jako zástupce volební strany Nezávislí a Soukromníci. S 

žádostí o nominaci nového člena kontrolního výboru byl osloven Ing. Radúz Mácha, zastupitel města za volební stranu 

Nezávislí a Soukromníci, který však dosud nominaci nepředložil. Zastupitelstvu města je tak předkládána pouze informace o 

rezignaci Mgr. Valentové, viz návrh usnesení č. 1. Jmenování nového člena kontrolního výboru, pokud bude navržen, bude 

předloženo na jednání zastupitelstva města dne 8.12.2020. 

k návrhu usnesení č. 2 

Dne 28.10.2020 obdržel předseda kontrolního výboru pan Alois Vychodil žádost paní Renaty Plačkové o uvolnění z funkce 

člena kontrolního výboru (příloha č. 2 bodu). Paní Renata Plačková byla členkou kontrolního výboru zvolena usnesením ZM 

20/I ze dne 30.11.2018 jako zástupce volební strany Nezávislí Rožnováci. Dle vyjádření pana Jana Kučery, místostarosty 

města, nebude uskupení Nezávislí Rožnováci nového člena nominovat.  

Informace k dalšímu postupu 

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

výboru je vždy lichý. V současné době má kontrolní výbor 9 členů. V případě rezignace Mgr. Valentové a odvolání paní 

Plačkové z funkce, klesne počet členů na 7, čímž bude podmínka lichého počtu splněna a výbor může takto pokračovat ve 

své činnosti. Bude-li za Mgr. Valentovou nominován nový člen, bude třeba v okamžiku jeho jmenování dojmenovat zároveň 

ještě jednoho člena kontrolního výboru, aby podmínka lichého počtu byla splněna. 

Přílohy: 

 Příloha č. 1: rezignace_Mgr._Jitka_Valentova.PDF 
 Příloha č. 2: zadost_o_uvolneni_z_funkce_Renata_Plackova.pdf 
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Diskuze:  

Ing. Kučera - dodává, že za politické uskupení Nezávislí Rožnováci nominace na dalšího člena Kontrolního 

výboru (dále jen KV) nebude. 

 Ing. Mácha - dodává, že za politické uskupení Nezávislí a soukromníci dodají nominaci na nového člena KV do 

14. dní. 

 Ing. Holiš - politické uskupení ANO 2011 je také připraveno nominovat nového člena KV.  

 

usnesením č. 18/13/ZM/12/11/2020  - Bere na vědomí  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí rezignaci Mgr. Jitky Valentové na funkci člena 

Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm ke dni 1.11.2020 dle důvodové zprávy a přílohy 

č. 1 tohoto bodu. 

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (J. Koryčanský)  

  

usnesením č. 19/13/ZM/12/11/2020  - odvolává  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo žádost paní Renaty Plačkové o uvolnění z funkce člena 

Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm a na základě této žádosti ji s účinností k 

12.11.2020 odvolává z funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva města dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 

tohoto bodu. 

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

  

G) Odbor investic 

 18 - Informace o investičních akcích - předkládá/jí: Ing. Radim Holiš, Ing. Dita Vávrová   

Důvodová zpráva:  

Souhrnné informace o přípravě a realizaci investičních akcí budou podány formou prezentace. Součástí podání je rovněž 

výčet aktivních investičních akcí včetně jejich probíhající fáze a dalších klíčových parametrů. 

 

Přílohy: 

 Příloha č. 1: ZM_2020_11_03_OI.pptx 
 Příloha č. 2: Investice_2020_rijen_ZM.xlsx 
  

Diskuze:  

Ing. Vávrová informovala zastupitele formou prezentace o investičních akcích, které jsou ve fázi realizace, 

plánované realizace či přípravy realizace. Dále podává informaci o studiích, které jsou již dokončené ale také 

probíhající či připravované.   

 p. Koryčanský – táže se, kdo bude realizovat vodovod Horní Paseky (dále jen HP).   

 Ing. Holiš – v říjnu bude ukončená dokumentace pro výběr zhotovitele, kterou už řeší společnost VaK Vsetín. 

Na počátku roku by se mohlo soutěžit. Město neplánuje stavět vodovod HP, pomáháme lidem vytvářet smlouvy. 
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Náš podíl by měl být do 30% po skončení splátek na  ČRB II., k čemuž by mělo dojít na konci roku 2023. Poté 

budou finance použity na vodovod HP.  

 p. Koryčanský – navrhuje připravit do zásobníku investičních akcí pro příští rok rekonstrukci budov MŠ 

Koryčanské Paseky a ZŠ Záhumení, do kterých se dlouho neinvestovalo, díky blokaci v souvislosti se soudním 

sporem s IPR. 

 Ing. Holiš – opravy v těchto školských zařízeních chystáme, půjde však o postupný proces.  

 p. Martínek – jako člen školské rady ZŠ Záhumení informuje zastupitele o potřebných opravách ve škole.  

  

usnesením č. 20/13/ZM/12/11/2020  - Bere na vědomí  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o přípravě a realizaci investičních akcí 

dle důvodové zprávy a předložených příloh. 

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

  

Diskuse, informace, různé 

p. Koryčanský – 1) navrhuje, aby město finančně přispělo postiženým obcím či rybářskému spolku na zarybnění 

řeky Bečvy, která byla postižena rozsáhlou otravou kyanidem. Obává se, že obnova stavu řeky potrvá nejméně 

10 let. PODNĚT! 

2) táže se, jak je v současnosti zabezpečena skládka v zóně VMP, aby nevznikaly další ekologické škody? 

3) zda se budou vysazovat stromy podél cesty polikliniky směrem k Eroplánu a zda jejich kořeny nebudou 

narušovat stávající chodník? 

Mgr. Kosová – viz. dotaz č. 2 – odbor rozvoje pomáhá VMP s přípravou žádosti o dotaci na zajištění zmíněné 

skládky 

Viz. dotaz č. 3 – výsadba stromů na Nábřeží Dukelských hrdinů proběhne, je požádáno o dotaci, realizace se 

předpokládá v příštím roce. Jednali s povodím o možnosti ponechání některých stávajících stromů. Do břehu 

stromy zasadit nemůžeme. Když budeme žádat o dotaci, musíme si vyžádat také podrobné stanovisko dotčených 

orgánů. 

Ing. Holiš – dodává, že p. Koryčanský může být členem odborné pracovní skupiny, která se výsadbou stromů v 

lokalitě bude zabývat. 

Co se týče daru na zarybnění Bečvy, sám je členem rybářského spolku, který spadá pod Moravskoslezský 

rybářský svaz. Ten má své dílčí organizace. Je tedy schopen zjistit, o který spolek se jedná. Nesouhlasí s 

názorem, že obnova řeky bude trvat tak dlouho, příroda si poradí sama. Cílený finanční dar může být poskytnut 

na výsadbu nějakého druhu generační ryby. 

MUDr. Němeček – upozorňuje na přechod u knihovny, kde řada lidí stále přechází po žlutě vyznačeném 

přechodu pro chodce, který sloužil v době rekonstrukce, nyní však již není platný. PODNĚT! 

p. Jelínek – děkuje za opravu komunikace na Hradišťku, dále upozorňuje, že města ve ZLK budou muset vytvořit 

místa pro karanténu osob pro osoby bez přístřeší, v rámci opatření proti COVID-19. Bylo by dobré se na toto 

připravit. 

Ing. Holiš – ohledně izolace osob bez přístřeší jednáme s Charitou Valašské Meziříčí. 

p. Koryčanský – upozorňuje na špatný stavu hřbitovů ve městě, chybí kontejnery na tříděný odpad, apeluje na 

údržbu hřbitovů a do budoucna na oplocení dolního hřbitova. PODNĚT! 
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Ing. Kučera – podnět kvituje, záležitost kontejnerů se řeší, nevnímá však situaci na hřbitovech jako tragickou, 

Odbor správy majetku bude zpracovávat plán na úpravu hřbitova na Láni a v rámci našich omezených finančních 

prostředků bude zpracován plán oprav hřbitovů. 

MUDr. Němeček – poukazuje na nevzhledný plot na hřbitově Na Láni.  

Doc. Drápala D. – odkazuje na dřívější podněty z předchozích let, kdy u starého hřbitova je problém 

s parkovacími místy, proto apeluje, aby se do investic vložila úprava parkovacího stání na dolním hřbitově.  

Ing. Holiš ukončuje zasedání zastupitelstva, které prvně proběhlo formou videokonference v 19:24 hod. a děkuje 

všem za trpělivost a tím i za průběh zasedání bez větších a zásadních problémů.  
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Seznam všech příloh (č. bodu/č. přílohy): 

 2/1 - Pozvanka_zasedani_13._uredni_deska.docx  
 3/1 - 13_ZM_informace_o_plneni_ukolu_ze_AKTUAL_ZM_2_Kubis_doplnene.docx  
 6/1 - ROP_9_op.xls  
 7/1 - 9_1_skol_priloha1_individualni_dotace.pdf  
 7/2 - IND_III_1.pdf  
 7/3 - IND_III_1_priloha.docx  
 7/4 - IND_III_2.pdf  
 7/5 - IND_III_2_priloha.docx  
 7/6 - IND_III_4.pdf  
 7/7 - IND_III_4_priloha_komentarGFF_OKSoddeleni_kultury_a_CR.docx  
 7/8 - IND_III_4_priloha_Vyjadreni_P_team_.pdf  
 7/9 - IND_III_4_priloha_zpetna_vazbaGFF_Brillovka.pdf  
 7/10 - IND_III_4_priloha_zpetna_vazbaGFF_T_klub.pdf  
 8/1 - ZASADY_2021.doc  
 8/2 - ZASADY_PRILOHA_1_individualni_zadost.doc  
 8/3 - ZASADY_PRILOHA_2_smlouva_PP_2021_el_podpis.pdf  
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