
Z Á P I S 

z XI. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm 
konaného dne 30. června, od 14:00 hodin. 

 

 
1. Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm bylo zahájeno ve 14:00 starostou města Ing. Radimem 
Holišem (dále jako předsedající). 
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v zákonné lhůtě. Informace o konání XI. zasedání 
zastupitelstva byla zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 23. 6. 2020 do 1.7. 2020. 
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno 
je 21 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 21 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je 
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  

 
2. Stanovení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a 3 členné návrhové komise 
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu 
 

➢ doc. Mgr. Petra Kopeckého, Ph.D.  
➢ Ing. Radúze Máchu 

  
Oba navržení vyjádřili souhlas.   
 
Zapisovatelem jmenoval Petru Holišovou.  
 

      Hlasování o ověřovatelích zápisu: 

Pro:        21 Proti:                    0 Zdržel se:         0 Nehlasoval:      0 

       
     Návrh byl přijat. 
 
Do návrhové komise předsedající určil: 

 
➢ Ing. Lenku Střálkovou, jako předsedu  
➢ Mgr. Martina Drápala   
➢ doc. PhDr. Daniela Drápalu, PhD.  

Všichni navržení vyjádřili souhlas. 
 
Hlasování o členech návrhové komise:  

Pro:          18 Proti:              0       Zdržel se:        3 Nehlasoval:         0 

       
   Návrh byl přijat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Schválení programu zasedání:  
1. Zahájení 
2.  Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 
3. Schválení programu jednání zastupitelstva města  
4.1  Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města  
4.2       Zpráva o činnosti rady města   

- předkladatel  Mgr. Roman Hep 
5.1       Projednání a schválení narovnání ve věci sporu o budovy ZŠ na Záhumení a budovy MŠ na Koryčanských 

Pasekách.  
  - předkladatel Ing. Radim Holiš  

           
6. ODBOR FINANČNÍ 
předkladatel Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Radim Holiš 
6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4/2020 
6.2 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 5/2020 
6.3 Projednání a schválení „Závěrečného účtu města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2019“ a schválení účetní závěrky 

2019 
6.4 Projednání závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2019 
 
7.  ODBOR SPRÁVY MAJETKU 
Oddělení majetkoprávní, předkladatel Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš   
7.1 Projednání a schválení převodu spoluvlastnických podílů ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm na pozemcích 

p.č. st. 1196 (č.p. 901), p.č. st. 1197 (č.p. 902), p.č. st. 1269 (č.p. 1093), p.č. st. 1992 (č.p. 1155), p.č. st. 2276 (č.p. 
1549) a p.č. st. 1195 (č.p. 900) pod bytovými domy, vlastníkům bytových jednotek v k.ú. Rožnov p.R. 

7.2 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení části pozemků p.č. 2357/3,  p.č. 2409/5 a  p.č. 
st. 452  v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví paní E.S. pro budoucí stavbu chodníku 

7.3 Projednání a schválení Plánovací smlouvy (Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k věcem) na vybudování 
a převod technické infrastruktury ke stavbě „Rozšíření veřejného vodovodu Rožnov p.R. – Láz“ se soukromým 
investorem v lokalitě Pod Lázem -  pan V.R. (část plochy BI č.142) 

7.4 Projednání a schválení Dohody o společném postupu přípravy a realizace stavby „Obnova povrchu silnice III/48612: 
Rožnov p.R., ul. Hradišťko 

 
8. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY 
předkladatel Mgr. Ing. Veronika Janíková, Ing. Radim Holiš  
8.1    Změna ve složení Kontrolního výboru zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm 
 
9. ODBOR ŠKOLSTVÍ A SPORTU  
předkladatel Ing. Dušan Vrážel, Ing. Jan Kučera  
9.1   Projednání a schválení Individuální dotace - II. kolo 2020 
 
10. ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE A PROJEKTŮ  
předkladatel Ing. Michal Laktiš, Ing. Jan Kučera   
10.1 Informace o výsledcích celostátní soutěže MPSV „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“ 
10.2 Příprava na implementaci CLLD v programovém období 2021 - 2027 
10.3 Informace ke stavu projektu Kulturního centra Rožnov pod Radhoštěm předloženého v rámci Operačního programu 

ŽP  
10.4 Projednání závěrečného  účtu Sdružení Mikroregionu Rožnovsko za rok 2019 
 
11.  OSTATNÍ PODÁNÍ 
11.1 Zpráva jednatele o činnosti společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o, předkladatel Bc. Stanislav Zlámal 
11.2  Zpráva jednatele o činnosti společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., předkladatel Rostislav Polášek -  
 
12.  DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ 
12.1    Informace k investičním projektům,  předkladatel Ing. Radim Holiš, Ing. Dita Vávrová 
12.2     Informace o konání valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., předkladatel Ing. Jan Kučera 
12.3  Informace o činnosti Destinační společnosti Valašsko, předkladatel Ing. Radim Holiš 
 
 
 



 

Hlasování o usnesení č.  1XI.  
Zastupitelstvo města schvaluje program jednání zastupitelstva města dle pozvánky . 

 
Hlasování o programu, usnesení č. 1/XI. :  

Pro:           21   Proti:                    0 Zdržel se:         0 Nehlasoval:        0 

       
   Program byl přijat. 
 
4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města, předkladatel Mgr. Roman Hep 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 9/XXIII, ze zasedání ZM konaného 27.2.2018: 

Mgr. Hep informoval, že seznam úkolů včetně informace o jejich plnění obdrželi zastupitelé v rámci podkladů pro zasedání 
zastupitelstva. 
Zastupitelstvo města uložilo starostovi a městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, formou usnesení, níže uvedené úkoly a 
v této zprávě je popsán průběh jejich plnění. 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 9/XXIII, ze zasedání ZM konaného 27.2.2018: 
(bod č. 7.7. Projednání a schválení nabytí části pozemků p.č. 1040/11, p.č. 1040/21 a p.č. 1040/66 v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm z vlastnictví Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín, kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje 
přísluší Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm do vlastnictví města Rožnov p.R. (pro budoucí stavbu chodníku ve vlastnictví města) formou bezúplatného 
převodu.) předkladatel Ing. Kubiš 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje nabytí pozemků:  
p.č. 1040/11 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 26,7 m2 
p.č. 1040/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 23,4 m2  
p.č. 1040/66 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 14,6 m2,  
vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (přesná výměra pozemků bude stanovena geometrickým plánem po dokončení stavby 
chodníku) a vyznačené v situačním snímku z vlastnictví Zlínského kraje, IČ: 70891320, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76001 Zlín 
do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm formou bezúplatného převodu, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá 
Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit darovací smlouvy a následně je předložit k projednání a schválení 
zastupitelstvem města. 
 
Plnění úkolu 24.4.2018: Úkol v řešení - výpis z usnesení ZM č. 9/XXIII odeslán na Zlínský kraj, majetkoprávní oddělení. 
Plnění úkolu 12.6.2018: Ze Zlínského kraje vzešel požadavek na doplnění podkladů o schválení bezúplatného převodu p.č. 
1040/50 ve vlastnictví města Rožnov p.R. Zastupitelstvo města  Rožnov p.R. bude projednávat záležitost v bodě č. 7.4. ZM 
dne 12.6.2018. Z usnesení vzešel úkol, který je řešen v úkolech ze zasedání ZM 12.6.2018 
Plnění úkolu 4. 9. 2018  Podklady předány na Zlínský kraj. Darovací smlouvy budou připraveny po dokončení a zaměření 
stavby náhradního chodníku na pozemcích Zlínského kraje.  
Plnění úkolu k datu 3.12.2018: Darovací smlouva bude připravena po dokončení a zaměření stavby náhradního chodníku na 
pozemcích Zlínského kraje. Stavba náhradního chodníku bude realizována v průběhu r.2019. 
Plnění úkolu k datu 6.2.2019: platí stav k 3.12.2018 
Plnění úkolu k datu 8.4.2019: platí stav k 3.12.2018 
Plnění úkolu k datu 6.6.2019: platí stav k 3.12.2018 
Plnění úkolu k datu 2.9.2019: stavba náhradního chodníku byla dokončena, odsouhlaseno vypracování geometrického plánu, 
po jeho dokončení bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu se stavbou a následně bude zahájeno majetkoprávní 
vypořádání se Zlínským krajem.   
Plnění úkolu k datu 29.10.2019: dne 23.10.2019 byl vydán kolaudační souhlas se stavbou chodníku na ul. Moravská, po 
předání podkladů od odboru investic bude proveden ve spolupráci se Zlínským krajem zápis stavby do katastru nemovitostí a 
následně bude zahájeno majetkoprávní vypořádání se Zlínským krajem. 
Plnění úkolu k datu 2.12.2019: Majetkoprávní vypořádání se Zlínským krajem bude z důvodu žádosti Zlínského kraje o zápis 
věcného břemene pro splaškovou kanalizaci v dotčených pozemcích zahájeno až po zápisu Smlouvy o zřízení služebnosti do 
katastru nemovitostí (smlouva bude projednána na RM dne 13.12.2019).   
Plnění úkolu k datu 3.2.2020 Byl proveden zápis Smlouvy o zřízení služebnosti do katastru nemovitostí. Na majetkoprávní 
oddělení Zlínského kraje byly zaslány podklady (2x GP + kolaudační souhlas s užíváním stavby chodníku) pro připravení 
majetkoprávního vypořádání mezi městem Rožnov p.R. a Zlínským krajem (SŠIEŘ). 
Plnění úkolu k datu 13.5.2020 na základě doporučení a dohody s majetkoprávním oddělením Zlínského kraje a vedením 
střední průmyslové školy SŠIEŘ v Rožnově p.R. se bude 27. května 2020 konat schůzka vedení města Rožnov p.R. a vedení 
SŠIEŘ pro návrh řešení dokončení majetkoprávního vypořádání pozemků mezi městem Rožnov p.R. a Zlínským krajem 
(SŠIEŘ). 



Plnění úkolu k datu 22.6.2020 dne 27.5.2020 proběhla schůzka (starosta-Ing. Holiš, Kubiš-majetkoprávní odd., Mgr. Trefil 
Miroslav-ředitel SŠIEŘ, Ing. Anna Zejdová-zástupce ředitele pro věci technicko-ekonomické) - z důvodu změny metodiky pro 
stanovení počtu obslužných (nepedagogických) zaměstnanců od 1.1.2021 škola zatím nechce areál uzavřít a tak nepožaduje 
převést pozemek p.č. 1040/25 s chodníkem. Až budou známy podmínky dle nové metodiky, dá škola vědět, zda se bude 
převod chodníku realizovat. 
V současné době město majetkově dořeší se Zl. krajem nově vybudovaný chodník na pozemku Zl. Kraje v termínu do 
30.8.2020. 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 9/XXV., ze zasedání ZM konaného 12.6.2018: 
(bod č.7.4 Projednání  a schválení bezúplatného převodu pozemku p.č. 1040/50, jehož součástí je chodník, v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm z vlastnictví města Rožnov p.R. do vlastnictví Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín, (Střední škole 
informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm), předkladatel 
Ing. Kubiš 
 Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1040/50 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
115m2, jehož součástí je chodník, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, vše ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, do 
vlastnictví Zlínského kraje, IČ: 70891320, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 760 01 Zlín dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá 
Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit darovací smlouvu a následně ji předložit k projednání a schválení 
zastupitelstvem města. 
 
Plnění úkolu 4. 9. 2018: Podklady předány na Zlínský kraj. Darovací smlouva bude připravena po dokončení a zaměření stavby 
náhradního chodníku na pozemcích Zlínského kraje. 
Plnění úkolu k datu 3.12.2018: Darovací smlouva bude připravena po dokončení a zaměření stavby náhradního chodníku na 
pozemcích Zlínského kraje. Stavba náhradního chodníku bude realizována v průběhu r.2019. 
Plnění úkolu k datu 6.2.2019: platí stav k 3.12.2018 
Plnění úkolu k datu 8.4.2019: platí stav k 3.12.2018 
Plnění úkolu k datu 6.6.2019: platí stav k 3.12.2018 
Plnění úkolu k datu 2.9.2019: stavba náhradního chodníku byla dokončena, odsouhlaseno vypracování geometrického plánu, 
po jeho dokončení bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu se stavbou a následně bude zahájeno majetkoprávní 
vypořádání se Zlínským krajem. 
Plnění úkolu k datu 29.10.2019: dne 23.10.2019 byl vydán kolaudační souhlas se stavbou chodníku na ul. Moravská, po 
předání podkladů od odboru investic bude proveden ve spolupráci se Zlínským krajem zápis stavby do katastru nemovitostí a 
následně bude zahájeno majetkoprávní vypořádání se Zlínským krajem. 
Plnění úkolu k datu 2.12.2019: Majetkoprávní vypořádání se Zlínským krajem bude z důvodu žádosti Zlínského kraje o zápis 
věcného břemene pro splaškovou kanalizaci v dotčených pozemcích zahájeno až po zápisu Smlouvy o zřízení služebnosti do 
katastru nemovitostí (smlouva bude projednána na RM dne 13.12.2019). 
Plnění úkolu k datu 3.2.2020: Byl proveden zápis Smlouvy o zřízení služebnosti do katastru nemovitostí. Na majetkoprávní 
oddělení Zlínského kraje byly zaslány podklady (2x GP + kolaudační souhlas s užíváním stavby chodníku) pro připravení 
majetkoprávního vypořádání mezi městem Rožnov p.R. a Zlínským krajem (SŠIEŘ). 
Plnění úkolu k datu 13.5. 2020 na základě doporučení a dohody s majetkoprávním oddělením Zlínského kraje a vedením 
střední průmyslové školy SŠIEŘ v Rožnově p.R. se bude 27. května 2020 konat schůzka vedení města Rožnov p.R. a vedení 
SŠIEŘ pro návrh řešení dokončení majetkoprávního vypořádání pozemků mezi městem Rožnov p.R. a Zlínským krajem 
(SŠIEŘ).   
Plnění úkolu k datu 22.6.2020 dne 27.5.2020 proběhla schůzka (starosta-Ing. Holiš, Kubiš-majetkoprávní odd., Mgr. Trefil 
Miroslav-ředitel SŠIEŘ, Ing. Anna Zejdová-zástupce ředitele pro věci technicko-ekonomické) - z důvodu změny metodiky pro 
stanovení počtu obslužných (nepedagogických) zaměstnanců od 1.1.2021 škola zatím nechce areál uzavřít a tak nepožaduje 
převést pozemek p.č. 1040/25 s chodníkem. Až budou známy podmínky dle nové metodiky, dá škola vědět, zda se bude 
převod chodníku realizovat. 
V současné době město majetkově dořeší se Zl. krajem nově vybudovaný chodník na pozemku Zl. Kraje v termínu do 
30.8.2020. 
 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 20/V., ze zasedání ZM konaného 18.6.2019: 
(bod č.7.15. Projednání bezúplatného převodu pozemních komunikací včetně pozemků od ŘSZK do vlastnictví města Rožnov 
pod Radhoštěm ),  zpracovatel Bc. Miroslav Kovář 
 Zastupitelstvo města má zájem o bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3616/1 a p.č. 3616/2, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, a na 
nich se nacházející pozemní komunikace – silnice III/48611 v délce 1,226 km od km 0,000 vyústění ze silnice I/35 do km 1,226 
zaústění do místní komunikace ul. Lázeňská, včetně mostu ev. č. 48611-1 a veškerých součástí a příslušenství, z vlastnictví 
Zlínského kraje do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm 
2) má zájem o bezúplatné nabytí pozemní komunikace – silnice III/48612 v délce 1,619 km od vyústění ze silnice I/35 po most 
u firmy Unipar, včetně veškerých součástí a příslušenství, z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm 
3) ukládá starostovi města jednat se Zlínským krajem o technických a smluvních podmínkách bezúplatného převodu 
komunikací a pozemků uvedených v bodě 1 a 2 tohoto usnesení a termínu bezúplatného převodu, dle důvodové zprávy. 



Plnění úkolu k datu 2.9.2019: Úkol v řešení. Vzhledem k technickému stavu komunikací a rozsahu oprav, které byly na 
komunikaci v nedávné minulosti provedené město nemá výhrady k převodu pozemní komunikace III/48611. Most ev.č. 48611-
1, na kterém ještě v současné době probíhají dokončovací práce po rekonstrukci v mnoha ohledech nesplňuje parametry a 
proto je v tomto stavu nepřijatelné, aby byl převeden do majetku města. Námitky města Rožnov pod Radhoštěm na stav mostu 
a rozsah oprav byly předány ŘSZK a očekáváme vyjádření. 
Oddělení správy majetku předalo ŘSZK své vyhodnocení technického stavu komunikace III/48612 a své požadavky na 
opravy nutné k provedení rekonstrukce. V současné době se jedná o rozsahu rekonstrukce a technickém provedení 
především v úseku Hradišťko, kde ŘSZK odmítá opravovat komunikaci v celé šíři, navrhuje rekonstrukci v šíři pouze 6,5m. 
Zpracovává se studie na přesné vytýčení trasy 6,5m široké vozovky opravované komunikace v současné šíři komunikace a 
její oddělení od zbytku nerekonstruovaného povrchu. 
Plnění úkolu k datu 29.10.2019: platí stav k 2.9.2019 
Plnění úkolu k datu 2.12.2019:  platí stav k 2.9.2019 
Plnění úkolu k datu 3.2.2020: Zpracováním definitivní podoby trasy vozovky v šíři 6,5m byl po dohodě s Odborem investic a 
městským architektem pověřen dopravní inženýr p. Říha.  
Plnění úkolu k datu 13.5.2020  

1) Majetkoprávní oddělení OSM předkládá v bodě 7.3. zastupitelstvu města k projednání a schválení bezúplatný 
převod komunikace III/48611 (ul. Palackého) a mostu ev.č. 48611-1 z vlastnictví Zlínského kraje na Rožnov pod Radhoštěm. 

2) Momentálně je projednávána varianta převzetí silnice III/48612 městem až po celkové rekonstrukci úseku 
Hradišťko, která by byla provedena prostřednictvím dodavatelů ŘSZK v celé šíři komunikace. Náklady na opravu 
komunikace v šíři 6,5m by hradilo ŘSZK a náklady na opravy zpevněných krajnic (v šíři cca 4m) by hradilo město. V 
současné době očekáváme od ŘSZK dodání cenových kalkulací na opravu v rozsahu jednotlivých konstrukčních vrstev, 
jakož i rozpočet pro jednotlivé investory, tedy ŘSZK a město. 

Plnění úkolu k datu 22.6.2020: 
1) Viz usnesení 8/X ze zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 26. května  2020 

schvaluje bezúplatné nabytí 
1) stavby pozemní komunikace (ul.Palackého), silnice III/48611 v úseku od uzlového bodu 2523A001 po uzlový bod 
2523A053, v délce 1,226 km, ve staničení od km 0,000  - 1,226 (od vyústění ze silnice I/35 po konec silnice), 
nacházející se na pozemcích p.č. 3616/1 a p.č. 3616/2, včetně mostu ev. č. 48611-2 (most u Eroplánu) a veškerých 
součástí a příslušenství, nacházejícího se na pozemcích p. č. 3525/50, p. č. 3689/5, p. č. 3689/1 a p. č. 3689/6, 
2) pozemků p.č. 3616/1 a p.č. 3616/2 včetně veškerých součástí a příslušenství, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, 
z vlastnictví Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320, hospodaření se svěřeným majetkem kraje 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 76001 Zlín, IČ 70934860, do vlastnictví 
města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh. 
Odbor správy majetku zaslal na kraj podklady k uskutečnění tohoto bezúplatného převodu a poté bude předkládat 
zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu (nabytí) uvedených nemovitostí. 
 

2) V bodě 7.4 předkládá Odbor správy majetku Projednání a schválení Dohody o společném postupu přípravy a 
realizace stavby „Obnova povrchu silnice III/48612: Rožnov p.R., ul. Hradišťko“ 
V případě schválení dohody následně  10.7. bude předložena radě ke schválení smlouva o dílo se spol. 
SWIETELSKY stavební s.r.o. Návrh smlouvy o dílo dodá zhotovitel a měl by odpovídat smlouvě, kterou má 
zhotovitel uzavřenu s ŘSZK. Na základě dohody schválené zastupitelstvem zadá rada zakázku postupem mimo 
směrnici 1/2017 s odkazem na část IV. odst. 1 směrnice 1/2017.  
ŘSZK dodá formální dokument rekapitulující stav přípravy převodu a příslib jeho předložení zastupitelstvu ZK 
s uvedením konkrétního termínu do 10/2020. 
 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 19/VII., ze zasedání ZM konaného 5.11.2019: 
(bod č 11.2 Informace o jednání s Českou poštou)   zpracovatel Mgr. Ing. Janíková 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informaci starosty města o možném prodeji budovy České pošty v 
Rožnově pod Radhoštěm na adrese Náměstí míru čp. 1268 a pověřuje starostu města jednáním se zástupci České pošty 
s. p., IČO 47114983 o podmínkách možného odkupu této budovy a přilehlých pozemků ve vlastnictví České pošty, 
s.p. dle důvodové zprávy.    
Plnění úkolu k datu 2.12.2019: Dne 25.11.2019 zaslán České poště s.p. dopis oznamující zájem města o koupi budovy České 
pošty s.p. na Nám. Míru čp. 1268 a přilehlých pozemků.  
Plnění úkolu k datu 3.2.2020 : Jednání s Českou Poštou nadále pokračují a o zásadních sděleních budeme zastupitele 
průběžně informovat. Jednání nejsme schopni v této chvíli urychlit v souvislosti s personálními změnami na straně České 
Pošty.  



Plnění úkolu k datu 13.5.2020 Dne 9.4. proběhla v Praze osobní schůzka starosty a místostarosty města se zástupci České 
pošty s.p., na které byl ze strany zástupců České pošty s.p. přislíben odkup budovy České pošty včetně přilehlých pozemků 
formou přímého odkupu. Blíže také viz podání 8.1. v RM 7.5.2020. 
Plnění úkolu k datu 22.6.2020 Shodně jako k datu 13. 5. 2020. 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 17/IX., ze zasedání ZM konaného 11. 2. 2020: 
(bod č 9.2. Projednání a schválení Programové podpory 2020 )  zpracovatel  Ing.Dušan Vrážel 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo žádosti o poskytnutí programových dotací a po projednání 
a) schvaluje poskytnutí programové dotace jednotlivým žadatelům na projekty a ve výši uvedené v příloze č. 1 důvodové 
zprávy a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvy o poskytnutí programové dotace dle vzoru schváleného na 
zasedání zastupitelstva města usnesením č. 13/VII dne 5. 11. 2019 pro jednotlivé příjemce programové dotace a pověřuje 
vedoucího odboru školství a sportu k podepsání smluv o poskytnutí programové dotace s jednotlivými příjemci. 
b) neschvaluje poskytnutí programové dotace jednotlivým žadatelům na projekty uvedené v  příloze č. 2 důvodové zprávy. 
Plnění úkolu k datu 13.5.2020 V souladu s dotačními zásadami byly v termínu do 30 dní od schválení zastupitelstvem 
zpracováno 128 smluv o poskytnutí programové dotace a zaslány jednotlivým příjemcům programové dotace k podpisu. 
Vzhledem k současné situaci se vrátilo zatím od příjemců 90 % podepsaných smluv, které byly následně podepsány 
vedoucím odboru školství a sportu a jsou právně platné. V současné době se jedná s ostatními příjemci o zaslání 
podepsaných smluv z jejich strany zpět na odbor školství, aby mohly být podepsány vedoucím odboru školství a sportu a 
nabyly tak právní moci. Termín splnění 30.6.2020. 
Plnění úkolu k datu 22.6.2020 V současnosti se vrátilo od příjemců cca 95 % podepsaných smluv, které byly následně 
podepsány vedoucím odboru školství a sportu a jsou právně platné. V současné době se jedná s ostatními příjemci o zaslání 
podepsaných smluv z jejich strany zpět na odbor školství, aby mohly být podepsány vedoucím odboru školství a sportu a 
nabyly tak právní moci. Termín splnění 30.8.2020. 
 
 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 8/X., ze zasedání ZM konaného 26. 5. 2020: 
(bod č 7.3. Projednání a schválení bezúplatného převodu pozemní komunikace, silnice III/48611 (ul. Palackého), pozemků 
p.č. 3616/1 a p.č. 3616/2 pod touto komunikací a mostu ev. č. 48611-2 (u Eroplánu) v k.ú. Rožnov p.R. od Zlínského kraje 
(ŘSZK) do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm.)  zpracovatel  Ing.Dalibor Kubiš 
 
Usnesení 8/X 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje bezúplatné nabytí 
1) stavby pozemní komunikace (ul.Palackého), silnice III/48611 v úseku od uzlového bodu 2523A001 po uzlový bod 2523A053, 
v délce 1,226 km, ve staničení od km 0,000  - 1,226 (od vyústění ze silnice I/35 po konec silnice), nacházející se na pozemcích 
p.č. 3616/1 a p.č. 3616/2, včetně mostu ev. č. 48611-2 (most u Eroplánu) a veškerých součástí a příslušenství, nacházejícího 
se na pozemcích p. č. 3525/50, p. č. 3689/5, p. č. 3689/1 a p. č. 3689/6, 
2) pozemků p.č. 3616/1 a p.č. 3616/2 včetně veškerých součástí a příslušenství, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, z 
vlastnictví Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Ředitelství silnic 
Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 76001 Zlín, IČ 70934860, do vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh. 
Zastupitelstvo města ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a starostovi města učinit ve 
spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje veškeré úkony nutné k přípravě smlouvy k uskutečnění tohoto bezúplatného 
převodu a předložit zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu (nabytí) uvedených nemovitostí. 
 
Plnění úkolu k datu 22.6.2020 Výpis ze schváleného usnesení ZM z 26.5. bod č. 8/X byl odeslán na ŘSZK. Smlouva o 
bezúplatném převodu na pozemky, silnici č. III/48611 a most na ul. Palackého bude dle sdělení ŘSZK předložena k projednání 
na Zastupitelstvu Zlínského kraje a Zastupitelstvu města Rožnov p.R. v září 2020. 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 9/X., ze zasedání ZM konaného 26. 5. 2020: 
(bod č 7.4. Projednání  a schválení bezúplatného převodu části pozemku p.č. 837/1 nově odděleného a označeného dle 
geometrického plánu jako pozemek p.č. 837/12 (ul. Hrnčířská) v k.ú. Tylovice od ČR-Státního pozemkového úřadu do 
vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm.)  zpracovatel  Ing.Dalibor Kubiš 
 
Usnesení 9/X 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje bezúplatný převod podle § 7 odst. 2 písm. a) b) zákona č. 503/2012 
Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů části pozemku 
p.č. 837/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 1323-25/2020 jako 
pozemek p.č. 837/12 o výměře 3181 m2, vše v k.ú. Tylovice, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření s majetkem 
státu Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 01312774 do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. 
Na převáděném pozemku p.č. 837/12 se nachází asfaltová komunikace ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm.  
Zastupitelstvo města ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm učinit veškeré úkony nutné k 
uskutečnění tohoto bezúplatného převodu a předložit zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu 
(nabytí) uvedené nemovitosti. 



 
Plnění úkolu k datu 22.6.2020 Do 30.6.2020 bude odeslána žádost o bezúplatný převod pozemku včetně všech požadovaných 
příloh. 
 

4.2 Zpráva o činnosti rady města, předkladatel Mgr. Roman Hep 
Mgr. Hep informoval, že rada města se od posledního květnového řádného zasedání zastupitelstva sešla celkově na 3 
zasedáních v termínech:   3.6., 5.6. a 26.6. 
Celkem bylo projednáno 77 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. 

 

Diskuse: 
 Ing. Mácha –  požaduje, aby materiály pro zasedání rady města, byly zastupitelům vkládány na sdílený google 
disk do dvou dnů po zasedání rady města. 
Ing. Holiš – toto není a nebude možné, materiály jsou zastupitelům zpřístupněny  až  po dokončení a ověřovateli 
odsouhlaseném zápisu ze zasedání.  
 
 
5.1. Projednání a schválení narovnání ve věci sporu o budovy ZŠ na Záhumení a budovy MŠ na 
Koryčanských Pasekách,  předkladatel Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm podalo dne 18.4.2012 vůči společnosti IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o. žalobu o určení 
vlastnického práva k budově č.p. 1180, občanská vybavenost na pozemku parc.č. st. 1672 (dále jen „Škola“) a budově č.p. 
1444 na pozemku parc.č. st. 2640 (dále jen „Školka“), obojí v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, a to k Okresnímu 
soudu ve Vsetíně – pobočka ve Valašském Meziříčí, který tuto věc vedl pod sp.zn. 17 C 23/2012. Okresní soud ve Vsetíně – 
pobočka ve Valašském Meziříčí usnesením č.j. 17 C 23/2012-6 ze dne 30.4.2012 předmětné řízení zastavil, neboť ve věci 
shledal překážku věci rozhodnuté, a to rozsudkem téhož soudu ze dne 2.12.2008 č.j. 15 C 1/2007-360, který byl potvrzen 
rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.3.2012 č.j. 11 Co 239/2009-674. Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 
21.11.2012 č.j. 11 Co 414/2012-20 usnesení okresního soudu změnil tak, že řízení se nezastavuje. Okresní soud ve Vsetíně 
– pobočka ve Valašském Meziříčí následně rozsudkem ze dne 26.8.2015 č.j 17 C 23/2012-64 žalobu zamítl a uložil žalobci 
zaplatit žalované náhradu nákladů řízení. Krajský soud v Ostravě poté usnesením ze dne 18.4.2016 č.j. 11 Co 444/2015-125 
uvedený rozsudek v celém rozsahu zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení. Okresní soud ve Vsetíně – pobočka ve 
Valašském Meziříčí rozsudkem ze dne 18.1.2017 č.j. 17 C 23/2012-143 žalobu opět zamítl a uložil žalobci zaplatit žalované 
náhradu nákladů řízení. Krajský soud v Ostravě na to rozsudkem ze dne 2.6.2017 č.j. 11 Co 124/2017-176 uvedený rozsudek 
okresního soudu v odst. I. změnil tak, že určil, že vlastníkem Sporných budov je žalobce a žalovaný je povinen zaplatit žalobci 
náhradu nákladů řízení a náhradu nákladů odvolacího řízení. Nejvyšší soud České republiky rozsudkem ze dne 26.9.2018 č.j. 
30 Cdo 5700/2017-229 rozsudek Krajského soudu v Ostravě zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Krajský soud v 
Ostravě následně usnesením ze dne 22.2.2019 č.j. 11 Co 124/2017-236 rozsudek okresního soudu v celém rozsahu zrušil, 
řízení zastavil a uložil žalobci zaplatit žalovanému náklady řízení a náklady odvolacího řízení. Následně Nejvyšší soud České 
republiky usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.2.2019, č.j. 11 Co 124/2017-236 zrušil a věc krajskému soudu vrátil 
k dalšímu řízení. Krajský soud v Ostravě dosud žádné další rozhodnutí ve věci nevydal. Mezi městem Rožnov pod Radhoštěm 
a společností IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o. je tedy sporné, kdo je vlastníkem Školy a Školky. 
 
V roce 2018 na základě pravomocného a vykonatelného soudního rozhodnutí byla zahájena exekuce proti společnosti 
IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o. u soudního exekutora Mgr. Pavla Struminského, kdy exekutor vydal exekuční příkaz 
na prodej budovy č.p. 1444 na pozemku parc.č. st. 2640 (Školka). 
 
Na základě této skutečnosti podalo město Rožnov pod Radhoštěm žalobu o vyloučení Školky z exekuce, neboť tvrdí, že mu 
svědčí ke Školce vlastnické právo, které s touto exekucí není slučitelné. Toto řízení je vedeno Okresním soudem Praha – 
východ pod sp.zn. 7 C 35/2019 a dosud v něm nebylo meritorně rozhodnuto. 
 
Jelikož vzhledem k dosavadnímu průběhu je výsledek soudního řízení o určení vlastnictví k budově Školy a Školky nejistý a 
budova Školky je nyní přímo ohrožena probíhající exekucí, jeví se jako vhodné řešení uzavření dohody o narovnání mezi 
spornými stranami a konečné vyřešení otázky vlastnictví budovy Školky a Školy. Ukončení soudního sporu rovněž umožní 
městu provést nezbytné a dlouho odkládané investice do obou budov. Narovnání se také vyřeší dosud sporná otázka 
bezdůvodného obohacení za užívání budov Školy a Školy, jehož náhradu již v minulosti požadovala společnost 
IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o. Uzavření dohody o narovnání a souvisejících právních jednání je v důležitém zájmu 
města, jehož příspěvkové organizace ve sporných budovách provozují základní a mateřskou školu.  



Právní zástupce města vypracoval, projednal se zainteresovanými osobami a doporučuje následující postup narovnání 
sporných práv, blíže popsaný v příloze č. 2 důvodové zprávy.  
Společnost IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o. v postavení prodávajícího a město Rožnov pod Radhoštěm v postavení 
kupujícího uzavřou kupní smlouvu, jejímž předmětem bude prodej sporných budov, tj. Školy a Školky za kupní cenu ve výši 
6,834.374,- Kč, která bude uhrazena prostřednictvím advokátní úschovy finančních prostředků a listin. 
Společnost IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o. zaplatí oprávněné z exekuce prostřednictvím advokátní úschovy částku 
ve výši 1,940.044,55 Kč. 
Společnost IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o. zaplatí právní zástupkyni oprávněné z exekuce prostřednictvím advokátní 
úschovy částku ve výši 247.953,- Kč. 
Společnost IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o. zaplatí exekutorovi prostřednictvím advokátní úschovy na náhradu 
nákladů částku ve výši 313.318,- Kč. 
Exekutor zastaví bezprostředně po podpisu dohody o narovnání exekuční řízení, jako celkovou náhradu nákladů řízení 
vyúčtuje částku ve výši 313.318,- Kč a všichni účastnící exekučního řízení se vzdají práva odvolání proti tomuto rozhodnutí. 
Město Rožnov pod Radhoštěm vezme bezprostředně po nabytí vlastnického práva ke sporným budovám zpět žalobu vůči 
oprávněné z exekuce o vyloučení Školky z exekuce, a oba tito účastníci se vzdají nároku na náhradu nákladů tohoto 
soudního řízení. 
V rámci alokování zdrojů se rozpočtovým opatřením převádí do rozpočtu odboru správy majetku částka potřebná k realizaci 
narovnání. Jelikož je nutné pro zdárné dokonání narovnání, aby všechna právní jednání byla uzavřena v jeden den na 
jednom místě, uzavírá se s advokátem dohoda o otevření depozitního účtu a peníze budou zaslány na účet advokátní 
úschovy předem.  
Bližší informace a vysvětlení podá na jednání přítomný advokát města Mgr. Thomas Mumulos.  
 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 

 
 

Mgr. Mumulos – obeznámil zastupitele s historií soudního sporu se společností IPR, který započal 2. února 2000, 
kdy společnost IPR zažalovala město Rožnov pod Radhoštěm s úmyslem nabytí  majetku města s odvoláním na 
restituci. Od té doby proběhla řada dílčích řízení a soudních sporů. Město postupně všechny soudní spory vyhrálo 
a nabylo sporný majetek do svého vlastnictví. V řešení zůstává budova ZŠ na Záhumení a budova MŠ na 
Koryčanských Pasekách. Jelikož vzhledem k dosavadnímu průběhu je výsledek soudního řízení o určení vlastnictví 
k budově Školy a Školky nejistý a budova Školky je nyní přímo ohrožena probíhající exekucí, jeví se jako vhodné 
řešení uzavření dohody o narovnání mezi spornými stranami a konečné vyřešení otázky vlastnictví budovy Školky 
a Školy. Ukončení soudního sporu rovněž umožní městu provést nezbytné a dlouho odkládané investice do obou 
budov.   
 

Diskuse: 
Bc. Blinková  –  děkuje Mgr. Mumulosovi, Mgr. Vrublové a Mgr. Pšenicové za dlouhodobou a usilovnou práci, 
kterou tomuto soudnímu sporu věnovali.  
Ing. Kučera – roky se bojovalo o desítky budov a stovky bytů a podařilo se v soudním sporu vyhrát všechno, 
krom výše uvedených dvou budov. Řešení, které nyní nabízíme je rizikem, ale také příležitostí, jak po dlouhých 
letech konečně záležitost definitivně ukončit.  
Mgr. Kopecký – navržené usnesení podpoří,  nejedná se o investici do budov, ale především do školního a 
předškolního vzdělání. 
p. Jelínek – členem zastupitelstva je již dlouho a tento soudní spor byl noční můrou města. Dovede si představit 
množství práce a úsilí, které bylo při jeho řešení vynaloženo. Možnost narovnání je dobrou zprávou pro všechny 
občany města.  
Ing. Mácha – také podporuje uzavření kauzy navrhovanou formou. Věří, že navrhovaný způsob vzájemně 
dohodnutého smluvního vyrovnání již nikdo právně nenapadne a dojde k převodu nezpochybnitelných 
vlastnických práv k těmto nemovitostem na město.  Táže se, zda finance budou čerpány z rezervního fondu? 
Ing. Holiš – potvrzuje, jde o rozpočtové opatření, kdy z rezervy vkládáme finance do položky na nákup budov. 
Ing. Pavlica – Finanční výbor (dále jen FV) rozpočtové opatření plně podpořil. (zápis FV je přílohou č. 2)  
 

  P1 – Rozpočtové opatření č. 6 
  P2 - Dohoda o narovnání č. 183/2020/ODKS 
  P3 - Dohoda o depozitní úschově finančních prostředků a listin č. 185/2020/OSM 
  P4 – Dohoda o otevření depozitního účtu č. 186/2020/OSM 
  P5 – Kupní smlouva č. 184/2020/OSM 



Hlasování o usnesení č.  2/XI.   
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informaci o narovnání ve věci sporu o budovy ZŠ 
na Záhumení a budovy MŠ na Koryčanských Pasekách se společností IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o. 
a schvaluje  
a) rozpočtové opatření č. 6/2020 v rozsahu 6 840 tis. Kč na straně výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy 
č. 1 
Rozpočtové opatření č.6 je bez vlivu na celkový objem rozpočtu. 
b) uzavření dohody o narovnání č. 183/2020/ODKS ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy a 
doplnění předloženého na tomto zasedání zastupitelstva mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a 
společností IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o., IČ 60747641, sídlem Všechromy 26, PSČ 251 63, paní 
L.P. , bytem Švihov, PSČ 340 12, JUDr. Vandou Bieleckou, advokátkou, sídlem Pavlovova 8, Havířov, PSČ 
736 01, IČ 66202850, Mgr. Pavlem Struminským, soudním exekutorem, Exekutorský úřad Karviná, sídlem 
Komorní 583/4, Český Těšín, PSČ 737 01, IČ 04517121, Základní školou Záhumení, Rožnov p. R., 
příspěvkovou organizací, IČ 70918651, sídlem Boženy Němcové 1180, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a 
Mateřskou školou Radost, Rožnov p. R., příspěvkovou organizací, IČ 70887659, sídlem 5. května 1701, 756 
61 Rožnov pod Radhoštěm 
c) uzavření dohody o depozitní úschově finančních prostředků a listin č. 185/2020/OSM ve znění uvedeném 
v příloze č. 3 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Mgr. Thomasem Mumulosem, 
advokátem, sídlem Preslova 361/9, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ  702 00, IČ 71334157, společností 
IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o., IČ 60747641, sídlem Všechromy 26, PSČ 251 63, paní L.P., bytem 
Švihov, PSČ 340 12, JUDr. Vandou Bieleckou, advokátkou, sídlem Pavlovova 8, Havířov, PSČ 736 01, IČ 
66202850, Mgr. Pavlem Struminským, soudním exekutorem, Exekutorský úřad Karviná, sídlem Komorní 
583/4, Český Těšín, PSČ 737 01, IČ 04517121, paní E.V. bytem 101 00 Praha 10 
d) uzavření dohody o otevření depozitního účtu č. 186/2020/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 4 důvodové 
zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Mgr. Thomasem Mumulosem, advokátem, sídlem Preslova 
361/9, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ  702 00, IČ 71334157, 
e) uzavření kupní smlouvy č. 184/2020/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 5 důvodové zprávy a doplnění 
předloženého na tomto zasedání zastupitelstva mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a 
společností IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o., IČ 60747641, sídlem Všechromy 26, PSČ 251 63 jako 
prodávající, jejímž předmětem je prodej budovy č. p. 1180 na pozemku p.č. st. 1672 a budovy č.p. 1444 na 
pozemku p.č. st. 2640, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, za kupní cenu ve výši 6,834.374,- Kč, která bude 
uhrazena prostřednictvím advokátní úschovy finančních prostředků a listin, 
vše dle důvodové zprávy a doplnění předloženého na tomto zasedání zastupitelstva takto: 
V článku III. dohody o narovnání ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy se bod 3.1.7 označuje 
jako bod 3.1.8 a doplňuje se bod 3.1.7 ve znění: „Účastník/1 vezme bezprostředně po nabytí vlastnického 
práva ke Sporným budovám zpět žalobu vůči Účastníkovi/2, uvedenou v bodě 1.1. Dohody, o určení 
vlastnického práva ke Sporným budovám, a oba tito účastníci se vzdají nároku na náhradu nákladů tohoto 
soudního řízení.“ 
V odstavci „Za čtvrté“ kupní smlouvy uvedené v příloze č. 5 důvodové zprávy se doplňuje text: „Pro případ, 
že se kterékoliv z prohlášení Prodávajícího ukáže jako nepravdivé, nebo pro případ, že se na příslušném 
listu vlastnictví objeví jakýkoliv zápis, poznámka či plomba, mimo zápisů souvisejícím s Kupní smlouvou 
a zápisů z důvodů na straně Kupujícího, bude Kupující oprávněn od této Smlouvy odstoupit.“ 
Schválená dohoda o narovnání, dohoda o depozitní úschově finančních prostředků a listin, dohoda o 
otevření depozitního účtu a kupní smlouva jsou součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č. 2/XI.   

Pro:      21           Proti:              0     Zdržel se:       0 Nehlasoval:       0 

 
Usnesení bylo  přijato 
 

 

 

 



6.1. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4/2020, předkladatelé Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Radim 
Holiš  

 
Důvodová zpráva: 
V navrhovaném rozpočtovém opatření reagujeme na aktuální změny finančních operací roku 2020. 
 
Na straně příjmů se jedná zejména o zapojení dotací, jejichž účel je zřejmý z poznámky rozpočtového opatření. Dotace Obec 
přátelská rodině je detailně popsána v samostatném bodu Odboru strategického rozvoje a projektů.  
 
Účetně je pak provedena oprava rozpočtového skladby mimořádného převodu prostředků z Fondu rozvoje technické 
infrastruktury ve výši 6 mil. Tento mimořádný převod byl schválen v rámci rozpočtu 2020, nicméně došlo k chybě položky, kdy 
má být správně uvedeno 4139 – Převody z vlastních fondů.  
 
Na straně výdajů zapojujeme přijaté dotace. Zejména pak Obec přátelská rodině. U dotačních projektů přírodních zahrad se 
město bude spolupodílet částkou 900 tis. kč.  
 
K mírnému navýšení již dříve schválených výdajů dochází u opravy komunikace Hradišťko, projektu Semafor u knihovny a 
DSP k chodníku Tylovice – Hážovice – 3 etapa.  
 
V únoru roku 2019 bylo požádáno o dotaci na opravy silnic. Žádost byla vyřazena pro nedostatek zdrojů na straně ministerstva. 
Nicméně v červnu letošního roku jsme obdrželi informaci o našem zařazení mezi schválené projekty a je možné tedy realizovat 
opravy části vyjmenovaných ulic v hodnotě 6,4 mil Kč.  Dotace předpokládá financování 50 % uznatelných nákladů. Realizace 
projektu je pak až do 31.10.2021. Podmínkou dotace je však doložení ukončené soutěže na dodavatele do 30.9.2020, proto 
zařazujeme do rozpočtu již v tomto okamžiku. Samotná realizace pak bude záviset na počasí a kapacitě vybrané stavební 
firmy. Konkrétní části opravovaných ulic budou prezentovány samostatným grafickým materiálem. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – rozpočtové opatření č.4/2020 
 

Diskuse: 
Ing. Pavlica   –  FV doporučuje RO č. 4  ke schválení 
 
Hlasování o usnesení č. 3/XI.    
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020 v rozsahu 10.119 tis. 
Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 

Hlasování o usnesení č. 3/XI.    

Pro:          20       Proti:              0     Zdržel se:       0 Nehlasoval:       1 

 
Usnesení bylo  přijato 
 
6.2. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 5/2020, předkladatelé Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Radim 
Holiš  

 
Důvodová zpráva: 
V rámci rozpočtového opatření č. 3/2020 městský rozpočet promptně reagoval na avizovaný propad příjmů 2020. V témže dni, 
kdy bylo toto rozpočtové opatření schváleno, prosadilo MFČR v poslanecké sněmovně ČR vládní zákon o financování 
kompenzačního bonusu. Dle této legislativy kompenzační bonus pro podnikatele ve výši 25 000 Kč bude financován cca z 1/3 
ze sdílených daní určených pro města a obce.  
 
Na základě celospolečenské kritiky pak bylo rozhodnuto, že obce dostanou jako kompenzaci tohoto zákona jednorázovou 
dotaci ve výši 1 200 Kč na občana. V našem případě se jedná o částku cca 19,7 mil Kč. V době zpracování tohoto materiálu 
není tento návrh ještě definitivně projednán, nicméně předpokládá se schválení. Termínově se pak hovoří o měsíci srpnu 2020. 
 
I přes příznivou zprávu ohledně dotace FO doporučuje nadále postupovat dle předjednaného scénáře a pokračovat 
v rozpočtových škrtech. Aktuální odhad daní bude prezentován na samotném jednání zastupitelstva, protože daňové příjmy 



za měsíc červen budou známy cca po 25.6. Zástupci ČNB odhadují, že návrat do výkonu ekonomiky srovnatelné s rokem 
2019 bude do 2 let.  
 
Vývoj našich příjmů je pak k nahlédnutí na www.roznov.cz 
 
https://www.roznov.cz/danove-prijmy-mesta-2020-mesicni-statistika/ds-1773/archiv=0&p1=6782 
 
V navrhovaném ROP č. 5 tedy pokračujeme v dalších úsporách ve výdajové stránce rozpočtu. 
 
V případě schválení tohoto rozpočtového opatření a kompenzační dotace se pak domníváme, že další škrty v rozpočtu již 
nebudou pro rok 2020 nutné.  
 
Sumarizace v tis Kč: 

       Celková suma Očištěno o úpravu příjmů 

Rozpočtové opatření č. 3 - 20 000 - 20 000 

Rozpočtové opatření č. 5 - 6 870 -   3 500 

Kompenzační bonus odhad             19 700 

Celkem vliv na rozpočet  43 200 

Město je tedy připraveno na propad všech (nejen daňových) příjmů o cca 43 mil Kč. 
 
Pokud by propad nebyl v takové výši, FO navrhuje rozdíl vzniklým načerpáním dotace převést do rezervy pro tvorbu rozpočtu 
2021. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – rozpočtové opatření č.5/2020 
 

Diskuse: 
Ing. Pavlica   –  FV doporučuje všemi hlasy ke schválení 
 

 
Hlasování o usnesení č. 4/XI.    
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020 v rozsahu - 6 870 tis. 
Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 

Hlasování o usnesení č. 4/XI.  

Pro:           20      Proti:              0     Zdržel se:       0 Nehlasoval:       1 

 
Usnesení bylo  přijato 
 
6.3.  Projednání a schválení „Závěrečného účtu města Rožnov pod Radhoštěm za r. 2019“ a schválení 
účetní závěrky 2019  , předkladatelé Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Radim Holiš  

 
Důvodová zpráva: 
1) Závěrečný účet – zpráva o hospodaření, rekapituluje rozpočtové hospodaření města v roce 2019. Zpráva je zveřejněna na 
úřední desce zákonem stanovených min. 15 dnů, dostupná je také na webových stránkách města. Součástí závěrečného účtu 
je zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2019, kterou provedl auditor Ing. Jiří Turoň se závěrem „Při přezkoumání 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. 
Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem města za předchozí rok je v kompetenci nejvyššího orgánu organizace.  
Vzhledem k charakteru rozpočtového účetnictví města je však hospodářský výsledek pouze účetní veličinou. Převádí se na 
účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.   
 
2) Dle zákona č. 128/2000 Sb. v § 84 odst. 2) písm. b) byla zastupitelstvu svěřena kompetence schválení účetní závěrky 
města. Účetní závěrka je soustava účetních výkazů, a to Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích 
a Přehled o změnách vlastního kapitálu. Tyto materiály jsou zpracovány k 31. 12. 2019 a jsou přílohou tohoto podání. Originály 
těchto dokumentů jsou k nahlédnutí na finančním odboru.   
 
V souladu s výše uvedenou zákonnou úpravou předkládáme ZM účetní závěrku ke schválení. 
 

http://www.roznov.cz/
https://www.roznov.cz/danove-prijmy-mesta-2020-mesicni-statistika/ds-1773/archiv=0&p1=6782


Souhrnná rekapitulace a porovnání 2018/2019: 

 2018 2019 

Daňové příjmy 272 553 290 522 

Neinvestiční dotace 53 788 52 165 

Investiční dotace 7 088 1 609 

Ostatní příjmy 22 449 19 483 

Celkem příjmy 355 878 363 779 

   

   

Provozní výdaje 271 479 305 135 

Investiční výdaje 42 823 95 938 

Výdaje celkem 314 302 401 073 

   

Saldo hospodaření 41 576 -37 294 

Splátky úvěrů 7 600 7 592 

Stav úvěrů – zůstatek 59 561 51 969 

Stav financí – běžný účet 154 227 109 041 

(včetně fondů a kaucí)   

   

Celkové výdaje na opravy 26 156 27 235 

Účetní odpisy 29 074 27 744 

Celkové Investice 42 823 95 938 

   

Stavy fondu FRTI 10 570 15 991 

Stavy fondu Sociálního 344 869 

   

   V tis. Kč 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – Návrh Závěrečného účtu města Rožnova pod Radhoštěm za r. 2019 
P2-  Zpráva o přezkumu hospodaření 2019 
P3 až P10- Účetní závěrka 2019 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a ost. přílohy 4 až 10)  
P11-  Závěrečná zpráva vnitřního auditu 2019  
P12 až P13- Rozbory (přílohy 12 a 13) 
 

Diskuse: 
Ing. Holiš –  doplňuje, že záporné saldo je výsledkem dotace do školství, finance se nám vrátí v letošním roce. 
Bc. Blinková – chápe investice do škol,  ale v přehledu není nutné uvádět drobné dílčí položky.  
Ing. Holiš – zastupitelé si  na zasedání FV vyžádali  tabulku všech investičních nákladů. Pokud nebudeme 
uvádět všechny, dojde částka bude nepřesná.  
Ing. Mácha – poukazuje na varovné signály: 
Trend daňových příjmů tak tyto meziročně vzrostly o 6.6% ale provozní výdaje o 12.4% v roce 2019 byly provozní 
výdaje vyšší než daňové příjmy. Bilanční stav finančních prostředků se meziročně snížil o 45 mil. Kč. Městské 
obchodní společnosti, které by měly generovat zisk, generují ztrátu.  
Ing. Holiš – položka do investic se zvedla přes 100 procent, výši provozních nákladů si uvědomujeme máme 
v úmyslu toto řešit v rozpočtu pro rok 2021. Co se městských společností týká, zde máme v plánu provést 
restrukturalizaci společnosti Krytý bazén. 
Ing. Kučera – společnosti Krytý bazén nikdy nebude ani nemůže generovat zisk, město krytý bazén vždy bude 
muset finančně dotovat. Co se týče nárůstu provozních výdajů, jsme je schopni seškrtat dle potřeby. Ale pokud 
na účtu finance jsou,  vkládáme je do potřebných oprav. Město je prozatím stále ve výborné finanční kondici.  

 
Hlasování o usnesení č. 5/XI.    
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a souhlasí s celoročním hospodařením města za 
rok 2019, a to bez výhrad, a schvaluje závěrečný účet a účetní závěrku města Rožnov pod Radhoštěm 
sestavenou k 31. 12. 2019, dle důvodové zprávy a jejích příloh. 
 
 
 



Hlasování o usnesení č.  5/XI.  

Pro:         18        Proti:              0     Zdržel se:       2 Nehlasoval:       1 

 
Usnesení bylo  přijato 
 
 

6.4.  Projednání závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2019, předkladatelé Ing. 
Martin Hrnčárek, Ing. Radim Holiš  

 
Důvodová zpráva: 
Závěrečný účet (zpráva o hospodaření) rekapituluje rozpočtové hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (dále jen 
„sdružení“) v roce 2019. Zpráva byla zveřejněna na úředních deskách jednotlivých členských obcí.  
 
Valná hromada sdružení projednala dne 4. 6. 2019 závěrečný účet včetně zprávy o přezkumu hospodaření sdružení a vyjádřila 
souhlas s jeho celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  
 
Zákonnou podmínkou schvalovacího procesu je i následné předložení závěrečného účtu v zastupitelstvech jednotlivých 
členských obcí dle § 39 odst. 10 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
„Závěrečný účet svazku obcí se předkládá zastupitelstvům členských obcí, a to neprodleně po jeho schválení v orgánu svazku 
obcí“ 
 
Prostřednictví Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko se město Rožnov p. R podílelo   na odkanalizování regionu v projektu 
ČRB I a ČŘB II.  
 
Splátky projektu ČRB I jsou již doplaceny a ručení města za část úvěru skončilo. 
 
Splátky projektu ČRB II jsou naplánovány do konce roku 2023, přičemž město ročně splácí 3,2 mil Kč.  
 
Lze upozornit na vysoký zůstatek bankovních účtů svazku, který je zapříčiněn především nevyčerpaným plánem financování 
obnovy kanalizací projektu Čistá řeka Bečva I. K 31.12.2019 činí tento zůstatek 144 mil Kč. 
 
Předkládáme tedy závěrečný účet sdružení k projednání. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – Závěrečný účet SOMV za rok 2019 
P2 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV za rok 2019 č. 266/2019/EKO 
P3 – zpráva revizní komise 
 
 

Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č. 6/XI.   
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a bere na vědomí předložený závěrečný účet 
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, Vsetín, IČO 70238880 za rok 2019 a zprávu 
č.266/2019/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2019, 
která tvoří přílohu závěrečného účtu. 
 

Hlasování o usnesení č. 6/XI  

Pro:         20        Proti:              0     Zdržel se:       1 Nehlasoval:       0 

 
Usnesení bylo  přijato 
 

 

 



7.1  Projednání a schválení převodu spoluvlastnických podílů ve vlastnictví města Rožnova pod 
Radhoštěm na pozemcích p.č. st. 1196 (č.p. 901), p.č. st. 1197 (č.p. 902), p.č. st. 1269 (č.p. 1093), p.č. st. 
1992 (č.p. 1155), p.č. st. 2276 (č.p. 1549), p.č. st. 1195 (č.p.900) pod bytovými domy, vlastníkům bytových 
jednotek v k.ú. Rožnov p.R. , předkladatelé Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Radim Holiš  

 
Důvodová zpráva: 
Odbor správy majetku zjistil, že město Rožnov p.R. je ještě vlastníkem podílů na pozemcích, nacházejících se pod bytovými 

domy, v kterých město není vlastníkem žádné bytové jednotky nebo nebytového prostoru, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. 

Tzn. že některým vlastníkům bytových jednotek, nebyl doposud převeden příslušný spoluvlastnický podíl na pozemcích pod 

jejich bytovými domy. Jedná se o vlastníky bytových jednotek uvedených v tabulce níže. 

 

Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm schválilo dne 27. 9. 1995 usnesením č. VII/17 převody spoluvlastnických podílů 

na stavebních pozemcích pod bytovými domy z majetku města do majetku vlastníků bytových jednotek darováním. V minulosti 

byly všechny podíly na stavebních pozemcích pod bytovými domy, převáděny vlastníkům jednotlivých bytových jednotek na 

základě tohoto usnesení.  

Výše uvedené usnesení zastupitelstva č. VII/17 ze dne 27.9.1995 je přílohou č.10 důvodové zprávy. 

 

Převod spoluvlastnických podílů ve vlastnictví města na pozemcích pod bytovými domy uvedenými v tabulce níže byl 

projednán dne 18.2.2020 koordinační skupinou MěÚ a ta s bezúplatným převodem spoluvlastnických podílů ve vlastnictví 

města Rožnov pod Radhoštěm v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm souhlasí. 

 

Záměr na převod spoluvlastnických podílů města na pozemcích pod bytovými domy uvedenými v tabulce níže byl schválen 

Radou města Rožnov pod Radhoštěm usnesením č. 1053/52 ze dne 7.5.2020 a zveřejněn na úřední desce města Rožnov 

pod Radhoštěm od 12.5.2020 do 28.5.2020, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. V době zveřejnění záměru na 

úřední desce nebyly vzneseny žádné připomínky či podněty k převodu spoluvlastnických podílů. 

 

Záměr na převod spoluvlastnického podílu města na pozemku pod bytovým domem č.p. 900 ve prospěch paní J.K.  byl 

schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm usnesením č. 992/48 ze dne 20.3.2020 a zveřejněn na úřední desce města 

Rožnov pod Radhoštěm od 23.3.2020 do 9.4.2020, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. V době zveřejnění záměru 

na úřední desce nebyly vzneseny žádné připomínky či podněty k převodu spoluvlastnického podílu. 

 

Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání bezúplatný převod 

spoluvlastnických podílů ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm na pozemcích pod bytovými domy vlastníkům 

jednotlivých bytových jednotek dle příslušných podílů na společných částech bytových domů v níže uvedené tabulce a 

schválení darovacích smluv, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 

 

 

Číslo 
popisné 

Parcela 
číslo 

Č.p. / 
č.bytové 
jednotky 

Podíl 
 (ve vlastnictví města 

Rožnov p.R.) 
na st. pozemku pod 
bytovým domem, 
k bezúplatnému 

převodu 

Vlastník bytové 
jednotky 

s nepřevedeným 
podílem na st. 

pozemku pod bytovým 
domem   

Podíl na společných 
částech domu  

Podíl na 
bytové 

jednotce 

901 st. 1196 901/2 1/6 Pan B.T.  1/6 1/1 

902 st. 1197 902/2 1/6 SJM  manželé M.  1/6 1/1 

1093 st. 1269  
Celkem 11256/22512 

(1/2)  
  

  1093/1  Pan J.M.  1/4 1/1 

  1093/2  Paní D.F.  1/4 1/1 

1155 st. 1992  
Celkem 

14040/108844  
  

  1155/1  Paní J.I.  3598/108844 1/1 



  1155/9  Pan M.A.  5221/108844 1/1 

  1155/13  Pan Ř.P.  5221/108844 1/1 

1549 st. 2276  
Celkem 

7896/95715  
  

  1549/9  Pan K.T.  2632/95715 1/3 

  1549/9  Paní T.M.  5264/95715 2/3 

 
 

900 st. 1195 900/4 1/6 Paní K.J.  1/6 1/1 

 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – darovací smlouva č. 107/2020/OSM 
P2 – darovací smlouva č. 108/2020/OSM 
P3 – darovací smlouva č. 109/2020/OSM 
P4 – darovací smlouva č. 110/2020/OSM 
P5 – darovací smlouva č. 111/2020/OSM 
P6 – darovací smlouva č. 112/2020/OSM 
P7 – darovací smlouva č. 113/2020/OSM 
P8 – darovací smlouva č. 114/2020/OSM 
P9 – darovací smlouva č. 068/2020/OSM  
P10 - usnesení č.VII. ZM z 27.9.1995 (bod č.17) a důvodová zpráva k bodu č. VII/17 
 
 

Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č.  7/XI.   
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje bezúplatný převod spoluvlastnických podílů 
ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve výši: 
 

1/6 k pozemku p.č.st. 1196 ve prospěch  pana T.B. , trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako 
vlastníka bytové jednotky č. 901/2 v bytovém domě č.p. 901 a uzavření darovací smlouvy č. 107/2020/OSM 
mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako dárcem a panem T.B.  jako obdarovaným ve znění uvedeném v 
příloze č. 1 důvodové zprávy, 
 
1/6 k pozemku p.č.st. 1197 ve prospěch společného jmění manželů M., oba trvalý pobyt Valašská Bystřice, 
jako vlastníků bytové jednotky 
č. 902/2 v bytovém domě č.p. 902 a uzavření darovací smlouvy č. 108/2020/OSM mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm jako dárcem a manžely M.  jako obdarovanými ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy, 
 
1/4 k pozemku p.č.st. 1269 ve prospěch paní F.D., trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm, jako vlastníka bytové 
jednotky č. 1093/2 v bytovém domě č.p. 1093 a uzavření darovací smlouvy č. 109/2020/OSM mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm jako dárcem a paní F.D.  jako obdarovanou ve znění uvedeném v příloze č. 3 
důvodové zprávy, 
 
1/4 k pozemku p.č.st. 1269 ve prospěch pana M.J. , trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm, jako vlastníka 
bytové jednotky č. 1093/1 v bytovém domě č.p. 1093 a uzavření darovací smlouvy č. 110/2020/OSM mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm jako dárcem a panem M.J.  jako obdarovaným ve znění uvedeném v příloze 
č. 4 důvodové zprávy, 
 
3598/108844 k pozemku p.č.st. 1992 ve prospěch paní I.J. trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm, jako vlastníka 
bytové jednotky č. 1155/1 v bytovém domě č.p. 1155 a uzavření darovací smlouvy č. 111/2020/OSM mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm jako dárcem a paní I.J.  jako obdarovanou ve znění uvedeném v příloze č. 5 
důvodové zprávy, 
 



5221/108844 k pozemku p.č.st. 1992 ve prospěch  pana A.M., trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm, jako 
vlastníka bytové jednotky č. 1155/9 v bytovém domě č.p. 1155 a uzavření darovací smlouvy č. 112/2020/OSM 
mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako dárcem a panem A.M.  jako obdarovaným ve znění uvedeném v 
příloze č. 6 důvodové zprávy. 
 
5221/108844 k pozemku p.č.st. 1992 ve prospěch pana P.Ř.  trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm, jako 
vlastníka bytové jednotky č. 1155/13 v bytovém domě č.p. 1155, a 
uzavření darovací smlouvy č. 113/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako dárcem a panem 
P.Ř. jako  obdarovaným ve znění uvedeném v příloze č. 7 důvodové zprávy, 
 
2632/95715 k pozemku p.č.st. 2276 ve prospěch pana T.K. trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm, jako 
spoluvlastníka ideální 1/3 bytové jednotky č. 1549/9 v bytovém domě č.p. 1549 a uzavření darovací smlouvy 
č. 114/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako dárcem a  panem T.K.  jako obdarovaným ve 
znění uvedeném v příloze č. 8 důvodové zprávy, 
 
5264/95715 k pozemku p.č.st. 2276 ve prospěch paní M.T. , trvalý pobyt 5Rožnov pod Radhoštěm, jako 
spoluvlastníka ideálních 2/3 bytové jednotky č. 1549/9 v bytovém domě č.p. 1549 a uzavření darovací 
smlouvy č. 114/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako dárcem a paní M.T.  jako obdarovanou 
ve znění uvedeném v příloze č. 8 důvodové zprávy, 
 
1/6 k pozemku p.č.st. 1195 ve prospěch paní J.K. , trvalý pobyt  Rožnov pod Radhoštěm, jako vlastníka 
bytové jednotky č. 900/4 v bytovém domě č.p. 900 a uzavření darovací smlouvy č. 68/2020/OSM mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm jako dárcem a paní J.K.  jako obdarovanou ve znění uvedeném v příloze 
č. 9 důvodové zprávy, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. 
Schválené darovací smlouvy ve znění uvedeném v přílohách č.1 až č.9 důvodové zprávy jsou součástí 
tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č.  7/XI.  

Pro:          20       Proti:              0     Zdržel se:       0 Nehlasoval:       1 

 
Usnesení bylo  přijato 
 
7.2  Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení části pozemků p.č. 2357/3,  
p.č. 2409/5 a  p.č. st. 452  v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví paní E.S. pro budoucí, předkladatelé Ing. Martin 
Hrnčárek, Ing. Radim Holiš  

 
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm v návaznosti na projekt „Chodník Dolní Paseky – úsek 2, Rožnov pod Radh.“má zájem 
vystavět další části chodníkového tělesa podél komunikace III/48612 na Dolní Paseky. Během projektování vyšlo najevo, že 
v rámci zachování minimální normové šíře chodníkového tělesa 1,0m je nutný malý trvalý zábor na pozemcích p.č. 2357/3, 
p.č. st. 452 a p.č. 2409/5. O tento trvalý zábor a odprodej byla majitelka uvedených pozemků požádána a byla ji předložena 
aktuální projektová dokumentace, která tyto zábory řeší. 
Jedná se o dvě místa záborů: 
a) jeden je před objektem č.p. 269, na pozemcích p.č. 2357/3 a p.č. st. 452, kde je potřeba na délce 
    cca 19,0mb zábor v obloukové výseči při největší šířce cca 0,3m  (cca 4,1m2),  
b) druhý je za stodolou na pozemku p.č. 2409/5, kde je nutné vybudovat kvůli svahu opěrnou stěnu,  
    která by ale zasahovala svou tloušťkou na pozemek majitelky (cca 0,9m2). 
 
 paní E.S.  s tímto předloženým záborem a s provedením stavby chodníku souhlasí při splnění následujících podmínek: 
 
a) bude nutné provést odstranění stávajícího oplocení od napojení na dřevěné oplocení u pozemku p. č. 2357/8 po 
vjezdovou bránu na pozemku p. č. st. 452 (podél pozemku p. č. 2357/3, p. č. 2357/9 a p. č. st. 452) a místo něj vybudovat 
nové oplocení v nové trase, která je nutná pro vybudování nového chodníkového tělesa. Náklady na vybudování ponese v 
plné výši město Rožnov pod Radhoštěm, 
 



b) oplocení bude zhotoveno z pozinkovaného poplastovaného pletiva oka 50/50mm, výšky 1,8m s podhrabovou deskou, 
kovových plotových sloupků s poplastováním a vzpěrami,  
 
c) bude zřízena nová typová vchodová branka v místě původní branky ve vstupu k č.p. 269 ve stejné šíři jako stávající 
branka, 
 
d) chodník v místě nové vstupní branky bude výškově upraven na stávající chodník směrem k budově vzhledem k terénu 
nového chodníkového tělesa podél komunikace, 
 
e) v místě stávajícího sjezdu na pozemek p. č. st. 452 bude provedeno snížení chodníkového tělesa pro nájezd a plocha 
vjezdu bude upravena pojezdovou zámkovou dlažbou s navázáním na stávající výšku v místě brány, 
 
f) nová opěrná stěna podél objektu stodoly bude vybudována tak, aby nepoškodila základy objektu, a bude dosahovat 
minimálně do výše stávajícího terénu kolem stodoly, 
 
g) zbývající část opěrné stěny bude vybudována tak, aby co nejméně zasahovala do pozemku  
p. č. 2409/5 a bylo dodrženo potřebné normové šíře nového chodníkového tělesa 1,0 m. Plocha opěrné stěny, která bude na 
pozemku p.č. 2409/5 zasahovat bude městem Rožnov pod Radhoštěm odkoupena, 
 
h) kácení bude povoleno jen v nutné míře pro vybudování opěrné stěny, jeho rozsah bude odsouhlasen po vypracování 
projektu s označením stromů ke kácení. Dřevní materiál zůstane budoucí prodávající, 
 
i) po dokončení stavebních prací bude dle skutečného provedení stavby chodníkového tělesa vyhotoven geometrický plán 
pro dělení pozemků, ze kterého budou zřejmé skutečné výměry záboru a na jeho základě se uzavře mezi oběma stranami 
smlouva kupní, 
 
k) veškeré náklady spojené s vypracováním geometrického plánu pro dělení pozemků pro vklad do KN a poplatky za 
následný vklad do KN ponese město Rožnov p.R. 
 
Výše kupní ceny bude odpovídat velikosti převáděného pozemku (výměře převáděné části pozemku), přičemž cena za 1 m2 
bude stanovena dohodou dle znaleckého posudku. 
 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání smlouvu o budoucí smlouvě kupní na koupi části 
pozemku p.č. 2357/3 o výměře cca 3 m2, části pozemku p.č, 2409/5 o výměře cca 1 m2 a části pozemku p.č. st. 452 o 
výměře cca 1 m2 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví paní E.S. , jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové 
zprávě. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – smlouva o budoucí smlouvě kupní č. 115/2020/OSM 
P2 - situace pozemní komunikace 
P3 - koordinační situace 
 

Diskuse: 
p. Jelínek  –  bod souvisí s prodloužením chodníku na Horních Pasekách, kde jde o velmi problematický a 
nebezpečný úsek. Je potěšen, že se této fáze dočkal,  

 
Hlasování o usnesení č. 8/XI.     
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 
115/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím kupujícím a paní E.S. , trvale bytem 
Rožnov pod Radhoštěm, jako budoucí prodávající ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. 
Předmětem smlouvy o budoucí smlouvě kupní je závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu po 
dokončení stavby „CHODNÍK DOLNÍ PASEKY – ÚSEK 2., ROŽNOV pod R.“ kupní smlouvu na převod části 
pozemku p.č. 2357/3 o výměře cca 3 m2, části pozemku p.č, 2409/5 o výměře cca 1 m2 a části pozemku p.č. 
st. 452 o výměře cca 1 m2 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví paní E.S.  do výlučného 
vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. Přesná výměra převáděných nemovitosti bude upřesněna 
geometrickým plánem skutečného zaměření stavby chodníku. Schválená smlouva o budoucí smlouvě 
kupní je součástí tohoto usnesení. 
 
 



Hlasování o usnesení č.  8/XI.  

Pro:       18          Proti:              0     Zdržel se:       0 Nehlasoval:       3 

 
Usnesení bylo  přijato 
 

7.3  Projednání a schválení Plánovací smlouvy (Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k věcem) 
na vybudování a převod technické infrastruktury ke stavbě „Rozšíření veřejného vodovodu Rožnov p.R. – 
Láz“ se soukromým investorem v lokalitě Pod Lázem – pan R.V.   (část plochy BI č.142) 
předkladatelé Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš  

 
Důvodová zpráva: 
Ustanovení § 66 a § 88 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a příloha 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, řeší úpravu 
vztahů mezi investorem a obcí související s realizací stanovené zástavby, která je podmíněna vybudováním zejména veřejné 
dopravní a technické infrastruktury (dále IS), zejména pro výstavbu více rodinných domů. Tato úprava vztahů mezi 
investorem a obcí při výstavbě je předmětem plánovací smlouvy - smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k věcem. 
 
Z důvodu neexistence vodovodního řadu v části lokality Pod Lázem označené v územním plánu města Rožnov p.R. jako 
„Plocha pro bydlení BI č.142“ a určené pro možnost výstavby dalších rodinných domů si dne 16.3.2020 podal pan R.V.  
prostřednictvím projekční společnosti Ing. Ivo Hradil – Vodoprojekt, Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 
61595888 žádost o vyjádření a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k věcem (plánovací smlouvy) na 
stavbu „Rozšíření veřejného vodovodu Rožnov p.R. - Láz“.  
Stavbou nového vodovodního řadu na pozemcích p.č. 3637/1, p.č. 2568/2 a 2257/1 v k.ú. Rožnov p.R. bude řešena dosavadní 
absence vodovodního řadu v části lokality Pod Lázem, označené jako plocha pro bydlení BI č.142 a bude tak zajištěna možnost 
napojení nových ploch pro individuální bydlení dle platného územního plánu města Rožnov p.R., a také stávajících rodinných 
domů a zároveň bude možno tento nově budovaný vodovodní řad dále prodloužit. 
Vybudování tohoto vodovodního řadu umožní budoucí napojení na tento řad nejen pozemku p.č. 2544/3 a p.č. 2544/4 ve 
vlastnictví žadatele-stavebníka R.V. , ale také  
- pozemku p.č. 2494/5 pro výstavbu nového rodinného domu  
- pozemku p.č. st. 4634 jehož součástí je stavba RD čp. 2287 nyní  
   mají vlastní studnu, do budoucna by se napojili na nový vodovodní řad 
- pozemku p.č. st. 491 jehož součástí je stavba RD čp. 218 , nyní má vlastní studnu, do  
   budoucna by se napojil na nový vodovodní řad 
- pozemku p.č. st. 493 jehož součástí je stavba bytového domu čp.217 , bytový dům má stávající 
   přípojku vody DN 25, ale společnost VaK Vsetín doporučuje do budoucna se přepojit na nový vodovodní řad,  
vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. 
Stavba nové veřejné infrastruktury, rozšíření vodovodního řadu bude realizována dle projektové dokumentace „Rozšíření 
veřejného vodovodu Rožnov p.R. - Láz“ z února 2020 projektanta Ing. Ivo Hradila (Vodoprojekt), Valašské Meziříčí. 
Dle projektové dokumentace bude vybudována tato veřejná infrastruktura, a to za těchto podmínek a v tomto rozsahu: 
vodovodní řad (venkovní vodovod) o celkové délce 174,3 m , potrubí PE 100 DN 80, SDR 11, který bude   

napojen na stávající vodovodní řad PVC DN 80 na pozemku p.č. 3637/1 
vodoměrná šachta včetně vystrojení 
podzemní hydrant DN 80   
sekční uzávěr DN 80  
 

Koordinační skupina města Rožnov pod Radhoštěm na svém jednání dne 28.4.2020 projednala žádost stavebníka-investora 
o vybudování nového vodovodního řadu v lokalitě BI č.142 a doporučila novou veřejnou infrastrukturu po vybudování a 
zkolaudování vykoupit a převést do vlastnictví města. 
Eventuální převod vodovodního řadu do majetku města bude realizován v souladu s „Pravidly výkupu veřejné dopravní a 
technické infrastruktury“, platnými v době schválení převodu a bude samostatně schvalován zastupitelstvem města. 
Orientační náklady stavby dle výše uvedené projektové dokumentace pro případný výkup nově vybudované veřejné 
infrastruktury - vodovodní řad činí 610.000 Kč bez DPH ( 738.100,- Kč s DPH 21%). 
 
Podle nového znění (schválené na ZM 5.11.2019)  „Pravidel výkupu veřejné dopravní a technické infrastruktury“ (dále jen 
„Pravidla“)  obdrží individuální stavebník 40% skutečně vynaložených nákladů nebo ceny dle znaleckého posudku na 
vybudované a převáděné stavby veřejné infrastruktury a v případě, že individuální stavebník buduje rodinný dům a 
související inženýrskou síť (IS) na počátku anebo v jiné dosud nezastavěné části rozvojové lokality tak, že vybudováním IS 
umožní rozvoj dané lokality a umístění tří a více rodinných nebo bytových domů, bude procentní výměra rozhodná pro 



výpočet odkupní ceny či náhrady zvýšena o 10 % (viz. čl. 5.2.písm. b) Pravidel), což pro celkovou cenu dle odborného 
odhadu nákladů činí cca 369.050 Kč s DPH. 
Je předpoklad, že tato cena bude snížena dle nabídek minimálně tří subjektů oslovených stavebníkem k podání nabídek pro 
realizaci stavby dle plánovací smlouvy.  
Vzhledem k předpokládané výši odkupní ceny je ve smlouvě navrženo, že částka za výkup vodovodního řadu bude splatná ve 
třech rovnoměrných ročních splátkách, v návaznosti na schválený rozpočet města Rožnov pod Radhoštěm, kde první splátka 
částky za výkup veřejné infrastruktury bude zaplacena do 30. 6. kalendářního roku následujícího po uzavření smlouvy o 
převodu vlastnictví k věcem. V návaznosti na schválený rozpočet města Rožnova pod Radhoštěm může být první splátka 
odkupní ceny zaplacena po uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k věcem v témže kalendářním roce. O splatnosti první 
splátky odkupní ceny rozhodne s ohledem na stav rozpočtu města zastupitelstvo při schválení příslušné smlouvy o převodu 
vlastnictví k věcem. 
 
Rada města na svém zasedání dne 5. 6. 2020 přijala usnesení č. 1126/56, v němž doporučuje zastupitelstvu města schválit 
výstavbu a převod veřejné infrastruktury – nového vodovodního řadu ve výše uvedené lokalitě pro výstavbu rodinných domů 
v k.ú. Rožnov p.R. a uložila Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit se žadatelem smlouvu na vybudování a 
budoucí koupi staveb veřejné technické infrastruktury a předložit ji k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm. 
Odbor správy majetku proto navrhuje zastupitelstvu schválit usnesení, jak je uvedeno v návrhu. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – Plánovací smlouva č. 172/2020/OSM  
P2 - příloha č.1 plánovací smlouvy - Koordinační situace 
P3 - příloha č.2 plánovací smlouvy - Katastrální situace 
P4 - příloha č.3 plánovací smlouvy - Vyjádření č. 674/2020 VaK Vsetín a.s. Z 8.4.2020 
 

Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č.  9/XI.    
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Plánovací smlouvy - smlouvy o budoucí 
smlouvě o převodu vlastnictví k věcem ke stavbě „Rozšíření veřejného vodovodu Rožnov p.R. - Láz“, 
č. smlouvy 172/2020/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, na výstavbu a budoucí převod 
veřejné infrastruktury – vodovodního řadu pro výstavbu rodinných domů v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v 
lokalitě Pod Lázem v části plochy pro bydlení individuální BI č.142 dle zpracované projektové dokumentace 
„Rozšíření veřejného vodovodu Rožnov p.R. - Láz“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a žadatelem R.V.  
Dolní Bečva, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená plánovací smlouva je součástí tohoto 
usnesení. 
 
 

Hlasování o usnesení č.9/XI. 

Pro:           20     Proti:              0     Zdržel se:       0 Nehlasoval:       1 

 
Usnesení bylo  přijato 
 
 
7.4  Projednání a schválení Dohody o společném postupu přípravy a realizace stavby „Obnova povrchu 
silnice III/48612: Rožnov p.R., ul. Hradišťko“, předkladatelé Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš  

 
Důvodová zpráva: 
Na území města Rožnov pod Radhoštěm se nacházejí komunikace ve vlastnictví Zlínského kraje, které neplní funkci 
krajských silničních tahů a v současné době mají spíše charakter místní komunikace.  
Jednou z těchto komunikací je i silnice III/48612 nacházející se na ul Bezručova, ul. Hradišťko a části ul. Dolní Paseky - v 
celkové délce 1,619 km v úseku od od km 0,000 vyústění ze silníce I/35 do km 1,619 po most ev. č. Rm-OXX. 
 
Na základě dřívějších dohod se Zlínským krajem a v souladu s jednáním ze dne 12.12.2019 v Rožnově pod Radhoštěm 
mezi zástupci Ředitelství silnice Zlínského kraje, příspěvková organizace (dále jen „ŘSZK“) a vedením města Rožnov p.R., 
připravuje ŘSZK bezúplatný převod silnice III/48612 do vlastnictví města Rožnov p.R. (dále jen „město“) po dokončení 
opravy této silnice. 



V roce 2018 byla již ŘSZK provedena oprava části silnice III/48612 na ul. Bezručova a v letošním roce je připravena oprava 
části silnice III/48612 na ul. Hradišťko. 
Pro opravu zbývající části silnice III/48612 a její převod na město byl dohodnut s ŘSZK následující postup: (příloha č. 2 a 
č.3)  
1/ Na základě Dohody o společném postupu přípravy a realizace stavby „Obnova povrchu silnice 
    III/48612: Rožnov p. R., ul. Hradišťko“ mezi městem a ŘSZK č. sml. 174/2020/OSM (příloha č.1): 
a) ŘSZK provede obnovu povrchu vozovky (v šířce 6,5m a délce 303 m) do konce října 2020 s využitím prostředků 
SFDI nebo Zlínského kraje. 
b) Město Rožnov p. R. bude financovat zbývající část prací na základě samostatné smlouvy o dílo na akci „Obnova 
III/48612 Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Paseky“ se smluvně zajištěným 
zhotovitelem ŘSZK (SWIETELSKY stavební s.r.o.) v rozsahu dle nabídkového rozpočtu z 3.6.2020 od společnosti 
SWIETELSKY stavební s.r.o. (příloha č.4). 
2/ ŘSZK zajistí před převodem silnice III/48612 opravu její navazující části na ul. Hradišťko a ul. Dolní  
    Paseky v rozsahu dohodnutém se zástupci města Rožnov p.R. 
3/ Po předložení žádosti a potřebných podkladů od města Rožnov p.R., postoupí ŘSZK na Krajský 
    úřad Zlínského kraje podklady k projednání bezúplatného převodu silnice III/48612 z vlastnictví  
    Zlínského kraje do vlastnictví města Rožnov p.R.  
Protože město dlouhodobě usilovalo o opravu silnice III/48612 na ul. Hradišťko, která je ve velmi špatném stavu, a i přes 
veškeré snahy vedení města o realizaci opravy silnice III/48612 na ul. Hradišťko v celé její šíři (10-12m) na náklady ŘSZK, 
přistoupilo vedení města na návrh ŘSZK na opravu této silnice v rozsahu uvedeném výše v bodě 1/ odst. a) a b).  
Protože se jedná o investici města do cizího majetku formou materiální dotace (město investuje stavbu) předkládá odbor 
správy majetku zastupitelstvu města ke schválení Dohodu o společném postupu přípravy a realizace stavby „Obnova 
povrchu silnice III/48612: Rožnov p. R., ul. Hradišťko“ č.174/2020/OSM (dále jen „Dohoda“) mezi městem a ŘSZK, jak je 
uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
V této Dohodě je oprava silnice rozdělena na 3 stavební objekty a je určeno, které stavební objekty bude investovat ŘSZK a 
které město. 
Město se s ŘSZK dohodlo, že z důvodu technologických návazností a postupů je žádoucí, aby celou opravu realizoval jeden 
dodavatel, a to ten, kterého vybere ŘSZK na základě své rámcové dohody na opravu silnic II.a III. třídy ve vlastnictví 
Zlínského kraje v okrese Vsetín pro roky 2019-2020 (dále jen „Rámcová dohoda“), v tomto případě společnost 
SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Na základě schválené Dohody město následně předloží ke schválení do rady města Smlouvu o dílo se zhotovitelem opravy 
silnice III/48612, společností SWIETELSKY stavební s.r.o., pro stavební objekt investovaný městem. 
Z výše uvedených skutečností město nebude veřejnou zakázku na opravu stavebního objektu investovaného městem 
soutěžit a bude realizována za ceny dané Rámcovou dohodou na opravu silnic pro ŘSZK, což je pro město výhodnější.   
Z důvodu budoucího převodu silnice III/48612 na město je jeden zhotovitel opravy silnice III/48612 na ul. Hradišťko 
výhodnější i z hlediska záručních podmínek a případných reklamací, které vycházejí z podmínek rámcové dohody ŘSZK. 
 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – Plánovací smlouva č. 172/2020/OSM  
P2 - příloha č.1 plánovací smlouvy - Koordinační situace 
P3 - příloha č.2 plánovací smlouvy - Katastrální situace 
P4 - příloha č.3 plánovací smlouvy - Vyjádření č. 674/2020 VaK Vsetín a.s. Z 8.4.2020 
 

Diskuse: 
Ing. Kučera – cesta na Hradištku je ve velmi špatném stavu, jde o krajskou komunikaci, která by  krajskou 
z logiky věci  býti neměla. Nyní se dostáváme do fáze realizace opravy povrchu komunikace.  
Ing. Kubiš – doplňuje, že po dokončení oprav město požádá o převod komunikace do svého majetku.  
 

 
Hlasování o usnesení č.  10/XI.    
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Dohody o společném postupu přípravy a 
realizace stavby „Obnova povrchu silnice III/48612: Rožnov p. R., ul. Hradišťko“ č.174/2020/OSM mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm jako investorem opravy části úseku silnice III/48612 a Ředitelstvím silnic 
Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 76001 Zlín, IČ 70934860, jako investorem opravy 
silnice III/48612 na ul.  Hradišťko ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, vše převážně na části 
pozemku p.č. 3613/4 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. 
Schválená dohoda o společném postupu přípravy a realizace stavby je součástí tohoto usnesení. 
 



 

Hlasování o usnesení č. 10/XI. 

Pro:           20     Proti:              0     Zdržel se:       0 Nehlasoval:       1 

 
Usnesení bylo  přijato 
 
 
 

8.1  Změna ve složení Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm, předkladatelé Mgr. 
Ing. Veronika Janíková, Ing. Radim Holiš  

 
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm obdrželo dne 22. 6. 2020 písemnou žádost pana Martina Baratky o uvolnění  z funkce člena 
Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm (příloha č. 1), a o zvážení této žádosti v co nejbližším 
termínu. Pan Martin Baratka byl do funkce člena kontrolního  výboru zvolen usnesením ZM 20/I ze dne 30.11.2018 jako 
zástupce volební strany Nezávislí Rožnováci. Vzhledem ke skutečnosti že politické uskupení Nezávislí Rožnováci nemá 
jiného zástupce, je po dohodě s koaličními partnery nominován do funkce člena kontrolního výboru člen zastupitelstva města 
Ing. Jiří Sapík, bytem Rožnov pod Radhoštěm. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – Odstoupení z funkce 
 

Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č. 11/XI.    
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  
a) projednalo žádost pana Martina Baratky o uvolnění z funkce člena Kontrolního výboru zastupitelstva 
města Rožnov pod Radhoštěm a na základě této žádosti jej s účinností k 30. 6. 2020 odvolává z funkce 
člena kontrolního výboru zastupitelstva města dle důvodové zprávy a její přílohy  
b) volí s účinností od 1. 7. 2020 do funkce člena Kontrolního výboru zastupitelstva města Rožnov pod 
Radhoštěm zastupitele Ing. Jiřího Sapíka dle důvodové zprávy. 
 
 

Hlasování o usnesení č.  11/XI. 

Pro:         19        Proti:              0     Zdržel se:       1 Nehlasoval:       1 

 
Usnesení bylo  přijato 
 

9.1  Projednání a schválení Individuální dotace - II. kolo 2020, předkladatelé  Ing. Dušan Vrážel, Ing. Jan 
Kučera, MSc.  

 
Důvodová zpráva: 
V souladu s časovým harmonogramem individuálních dotací a s čl. VIII Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města 
schválených Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm dne 5. 11. 2019 usnesením č. 13/VII (dále jen Dotační zásady) 
byly podány žádosti o individuální dotaci z rozpočtu města v rámci druhého kola. 

Posuzování a hodnocení žádostí o poskytnutí individuální dotace v souladu s Dotačními zásadami posuzuje a hodnotí rada 
města a to na základě podkladů s ohledem na účel určený žadatelem v žádosti, doporučení komisí a podle dotačních zásad. 
K žádostem, které přesahují v jednotlivém případě částku 50 000Kč, rada města svým usnesením doporučuje zastupitelstvu 
města návrhy dotací podle jednotlivých žádostí. 

Předmětnou žádost bude rada města projednávat na své schůzi dne 26. 6. 2020. O výši, kterou rada města doporučí, Vás 
budeme informovat přímo na zasedání ZM a tato výše bude také doplněna do návrhu usnesení.  

 

 



id. č. subjekt název doporučení pro ZM 

5. 
Společenství vlastníků 912 
v Rožnově p. R. 

Oprava fasády bytového domu č. p. 912 Bude sděleno na zasedání ZM 

 

K této žádosti se rovněž vyjadřovala dotační komise ZM a MA 21 a doporučila ji podpořit ve výši 20 000Kč. 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 –vzorová smlouva – 316/2020/OSK 
P2 – žádost 

 
 
Hlasování o usnesení č.    
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace Společenství vlastníků 912 
v Rožnově p. R.., Julia Fučíka 912, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ 07748698 ve výši xxxxx Kč na projekt 
Oprava fasády bytového domu č. p. 912 dle důvodové zprávy a jejích 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 o usnesení č.   

Pro:           18      Proti:              0     Zdržel se:       2 Nehlasoval:       1 

 
Usnesení bylo  přijato 
 
Technická poznámka:  
Po ukončení hlasování bylo upozorněno, že v usnesení, které zastupitelé odhlasovali není uvedena konkrétní 
částka, která bude určena pro dotaci. Zastupitelé proto revokují stávající schválené usnesení a hlasování se 
opakuje. 

 
Hlasování o REVOKACI usnesení     
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace Společenství vlastníků 912 
v Rožnově p. R.., Julia Fučíka 912, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ 07748698 ve výši xxxxx Kč na projekt 
Oprava fasády bytového domu č. p. 912 dle důvodové zprávy a jejích 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. 

 

Pro:           17      Proti:              0     Zdržel se:       0 Nehlasoval:       4 

 
Revokace usnesení byla přijata 
 
Hlasování o usnesení č.  12/XI. 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace Společenství vlastníků 912 
v Rožnově p. R.., Julia Fučíka 912, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ 07748698 ve výši 20.000 Kč na projekt 
Oprava fasády bytového domu č. p. 912 dle důvodové zprávy a jejích 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 o usnesení č. 12/XI.  

Pro:           16      Proti:              0     Zdržel se:       0 Nehlasoval:       5 



 
Usnesení bylo  přijato 
 
 

10.1  Informace o výsledcích celostátní soutěže MPSV „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“, 
předkladatelé  Ing. Michal Laktiš, Ing. Jan Kučera, MSc.  

 
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm se stalo vítězem celorepublikové soutěže Obec přátelská rodině a seniorům 2020. V kategorií 
obcí s počtem obyvatel od 10 do 50 tisíc obsadilo 1. místo a získalo tak dotaci ve výši 1,5 milionu korun. Daná finanční částka 
bude investována do rodinných aktivit a rozvoje služeb v oblasti rodinné politiky. Cílem soutěže je podpora realizace opatření 
a aktivit zaměřených na rodiny a na vytvoření prostředí přátelského pro život rodin ve městě.  Doba realizace je do prosince 
roku 2020, s tím, že je možnost přeúčtovat již proběhlé akce a aktivity. Zdrojem financování je Ministerstvo práce a sociálních 
věcí České republiky (100 %).  
Realizované aktivity budou v souladu s uvedenými prioritami a opatřeními, viz níže, které jsou uvedeny v dokumentu „Rodinná 
politika města Rožnov pod Radhoštěm 2020–2022“, který byl schválen zastupitelstvem města dne 11. 2. 2020 usnesením 
číslo 19/IX. Základním principem Rodinné politiky města Rožnov pod Radhoštěm 2020–2022 je vytvořit prostředí, které bude 
všem rodinám příznivé. Cílem je zajistit vhodné socioekonomické podmínky, které budou podporovat fungování rodin a 
výchovu dětí, dále se zaměřit na finanční podporu, bezpečnost, informovanost a slučitelnost práce a rodiny a také zajistit 
služby a aktivity, které přispějí ke zkvalitnění rodinného prostředí a rozvoje infrastruktury ve městě.  
 
Priority a opatření rodinné politiky: 
Podpora komunikace a informovanosti rodin 

• Informovanost rodin 

• Zapojení rodin do rozvoje města 

• Propagace pěstounské péče 
Podpora vytváření vhodných podmínek pro fungování a stabilitu rodin 

• Přizpůsobení stávající infrastruktury potřebám rodin 

• Rozvoj infrastruktury ve městě pro potřeby rodin 

• Podpora rodinných vazeb, včetně mezigeneračních 

• Startovací byty pro mladé  

• Osvěta o významu důležitosti rodin 
Sladění pracovního a rodinného života 

• Podpora harmonizace pracovního a rodinného života 

• Podpora dobrovolnické činnosti 

• Osvěta, vzdělávání 
Zajištění zvýšení bezpečnosti 

• Prevence, osvěta 

• Opatření pro zvýšení bezpečnosti ve městě  

• Bezpečnost škol a bezpečná cesta do škol 
Podpora služeb pro rodiny 

• Podpora aktivit a služeb pro rodinu 

• Podpora neziskových organizací 

• Zvýhodnění služeb pro rodiny 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 

Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č. 13/XI.    
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí 1. místo města Rožnov pod Radhoštěm v 
celostátní soutěži Obec přátelská rodině a seniorům 2020 dle důvodové zprávy. 
 

Hlasování o usnesení č.13/XI:   

Pro:         17        Proti:              0     Zdržel se:       0 Nehlasoval:       4 

 
Usnesení bylo  přijato 



 

10.2  Příprava na implementaci CLLD v programovém období 2021-2027, předkladatelé  Ing. Michal Laktiš, 
Ing. Jan Kučera, MSc.  

 
Důvodová zpráva: 
Dne 10. 06. 2020 byl na členy MAS Rožnovsko, z. s. (MASR)‚ zaslán dopis od předsedkyně MASR Ing. Anny Mikoškovej. V 
předmětném dopise (připojeného tohoto podání) se uvádí postup na nejbližší programové období 2021 - 2027. Jedná se o 
několik na sebe navazujících kroků - kontrola dodržování standardů jednotlivých MAS (dodržování podmínek, zajištění 
právní kontinuity MAS pro příslušné území). Nejdůležitějším krokem při kontrole dodržovania standardů bude územní 
působnost MAS. 
Mezi zásadní podmínky pro úspěšnost čerpání evropských prostředků metodou LEADER v regionu je nezbytné zajistit 
kvalitní integrovanou koncepci rozvoje území, na které se shodne celý region a která bude odpovídat skutečným 
požadavkům území. 
Z tohoto důvodu se připravuje také aktualizace strategického dokumentu „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
(SCLLD) Místní akční skupiny Rožnovsko“ na období 2021–2027. Tento dokument bude aktualizován společně s obcemi 
městy a bude odrážet potřeby našeho regionu. Před zahájením této aktualizace je zapotřebí jasně definovat území celé MAS 
a k tomu je potřeba schválení usnesení od zastupitelstev jednotlivých obcí MASR o zařazení jejich katastrů (obcí) do 
správního území (územní působnosti) MAS Rožnovsko na období 2021 – 2027. Rozhodnutí o zařazení obcí do MAS bude 
také podkladem pro kontrolu standardizace MASR, jako samostatný dokument, na kterém toto rozhodnutí za každou obec 
potvrdí starosta svým podpisem. 
Na základě výše uvedeného, žádá OSRaP ZM o schválení předmětného usnesení. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Dopis starostům CLLD schválení územní působnosti 2021-27 
 

Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č. 14/XI.    
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje zařazení správního území města Rožnov pod 
Radhoštěm do území působnosti Integrované strategie území MAS Rožnovsko na období 2021-2027, 
realizované Místní akční skupinou Rožnovsko, z.s., se sídlem č.p. 36, 756 51 Zašová, Obecní úřad Zašová, 
IČO 27034925 dle důvodové zprávy. 
 

Hlasování o usnesení č. 14/XI.  

Pro:         18        Proti:              0     Zdržel se:       0 Nehlasoval:       3 

 
Usnesení bylo  přijato 
 

10.3  Informace ke stavu projektu Kulturního centra Rožnov pod Radhoštěm předloženého v rámci 
Operačního programu ŽP, předkladatelé  Ing. Michal Laktiš, Ing. Jan Kučera, MSc.  

 
Důvodová zpráva: 
57. jednání Výběrové komise Řídicího orgánu Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 se konalo distanční 
formou a hlasování proběhlo formou per rollam. V rámci předmětného hodnocení se hodnotila kromě výzev č. 88, 119, 120, 
125, 128, 135 i výzva č. 146, přes kterou byl podáván projekt na Kulturní centrum. 
Členové Výběrové komise obdrželi 11. 05. 2020 podklady k hlasování a měli možnost do 15. 5. 2020 vést debatu a vznášet 
podněty. Samotné hlasování formou per rollam proběhlo ve dnech 18. – 19. 5. 2020. Z celkem 9 členů, oprávněných 
hlasovat pro jednotlivé výzvy či prioritní osy, se vyjádřilo 5, zbylí členové v souladu s čl. 3 odst. 4 Jednacího řádu Výběrové 
komise využili možnosti vyjádřit tzv. tichý souhlas. Ve všech bodech hlasování byl vysloven souhlas. 
 
Výběrová komise, hlasováním formou per rollam, doporučila Řídicímu orgánu k financování projekty, které jsou obsaženy v 
Seznamu projektů doporučených k financování. Seznam je součásti přílohy P01. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Seznam projektů doporučených k financování 
 

Diskuse: 



 
Hlasování o usnesení č. 15/XI.    
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o stavu projektu Kulturního centra 
v Rožnově pod Radhoštěm předloženého v rámci 146. výzvy Operačního programu životního prostřední 
2014 – 2020 dle důvodové zprávy a její přílohy.   
 

Hlasování o usnesení č.  15/XI. 

Pro:          19       Proti:              0     Zdržel se:       0 Nehlasoval:       2 

 
Usnesení bylo  přijato 
 

10.4  Projednání Závěrečného účtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko za rok 2019, předkladatelé  Ing. Michal 
Laktiš, Ing. Jan Kučera, MSc.  

 
Důvodová zpráva: 
Závěrečný účet (zpráva o hospodaření) rekapituluje rozpočtové hospodaření Sdružení Mikroregion Rožnovsko (dále jen 
„SMR“) v roce 2019. Zpráva byla zveřejněna na úředních deskách jednotlivých členských obcí.  
 
Valná hromada SMR projednala závěrečný účet včetně zprávy o přezkumu hospodaření sdružení a vyjádřila souhlas s jeho 
celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  
 
Zákonnou podmínkou schvalovacího procesu je i následné předložení závěrečného účtu v zastupitelstvech jednotlivých 
členských obcí dle § 39 odst. 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
„Závěrečný účet svazku obcí se předkládá zastupitelstvům členských obcí, a to neprodleně po jeho schválení v orgánu 
svazku obcí“ 
 
Předkládáme tedy závěrečný účet SMR k projednání. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - závěrečný účet SMR za rok 2019 
P2 – zpráva č. 255/2019/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření SMR za rok 2019 

 
Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č. 16/XI.    
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a bere na vědomí předložený závěrečný účet 
Sdružení Mikroregion Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 
70238642 za rok 2019 a zprávu č. 255/2019/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení 
Mikroregion Rožnovsko za rok 2019, která tvoří přílohu závěrečného účtu. 
 

Hlasování o usnesení č.  16/XI.  

Pro:             19    Proti:              0     Zdržel se:       0 Nehlasoval:       2 

 
Usnesení bylo  přijato 
 

Následuje 10 minutová přestávka 
 
 

11.1  Zpráva jednatele o činnosti společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o, předkladatel Bc. 
Stanislav Zlámal, předkladatel Bc. Stanislav Zlámal 
p. Zlámal v rámci prezentace představuje činnost společnosti Krytý bazén, která provozuje krytý bazén a venkovní 
Rožnovské koupaliště. Informuje o základních cílech společnosti, možnostech a aktivitách, které nabízí 
návštěvníkům, o dalších službách, které nabízí prostřednictvím provozoven svých nájemníků. Prezentuje graf a 
strukturu návštěvnosti obou zařízení  v jednotlivých letech. Předkládá informaci o opravách a investicích, které byly 



v zařízeních provedeny. Předkládá výsledek hospodaření společnosti za rok 2019.  Dále dodává, že krytý bazén 
bude otevřen po koronavirové krizi od 1.7.2020 bez omezení.  
 

Diskuse: 
Ing. Holiš – jak je uvedeno v závěrečném účtu města, společnost tak, jak je nastavena není vyhovující. Čekáme 
na ekonomický rozbor, abychom mohli zřídit novou organizaci veřejného zájmu. Toto plánujeme k datu 30.6.2021 
Ing. Mácha – již minule jsme konstatovali, že ekonomika KBR není dobrá, cestu do budoucna vidí v zřízení nové 
organizace, tak aby do nové organizace byly integrovány služby veřejného zájmu (bazén, zimní, stadion, rekreační 
či sportovníobjekty ve vlastnictví města), s tím že určíme částku, kterou město bude do organizace vkládat.  
 
11.2  Zpráva jednatele o činnosti společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., předkladatel Rostislav Polášek  
p. Polášek v rámci své prezentace hovoří o hlavních a problematických škůdcích lesa, hovoří o organizační 
struktuře společnosti, ekonomické bilanci, těžební činnosti, pěstební činnosti  a obnově lesa v porovnání s minulými 
roky. Předložil porovnání předpokládaných nákladů a výnosů pro rok 2019  oproti skutečným, výsledky hospodaření 
v porovnání let 2014-2019. Hovoří také o celospolečenských aktivitách, které společnost Městské lesy pořádá a na 
kterých se podílí.   
 
 

Diskuse: 
p. Adámek – táže se,  zda společnost neplánuje nějaká opatření proti úniku vody z krajiny, což je v posledních 
letech aktuálním tématem a bude i do budoucna. 
p. Polášek – ano touto záležitostí se zabývají, využít míst, kde se voda kumuluje a vodu zde zadržet. Je to našim 
cílem 
Ing. Holiš – rada města s jednatelem společnosti aktuálně pracuje na vizi, kam by se lesy měly ubírat. Zajímají 
nás lesy jiného určení, kde je důležitá i společenská funkce lesa, ne jen ekonomická.   
Ing. Mácha – táže se,  jakým dílem jsou v ekonomických ukazatelích započteny příspěvky na dopady změn? Pokud 
by v roce 2019 dotace nebyly, jak by skončil hospodářský výsledek?  
p. Polášek – dotace alokujeme na rezervní fond, který používáme na pěstební činnost . Dotace, které obdržíme 
od státu jsou standardně započtené do rozpočtu společnosti. 
Ing. Mácha - pokud by společnosti nebyl poskytnut příspěvek na zmírnění hospodářských dopadů, finanční ztráta 
společnosti by byla několik mil. Kč? 
p. Polášek – hospodářský výsledek  by byl značně odlišný.  O 2.5 mil. Které jsme obdrželi na pěstební činnost 
bychom byli v mínusu. Hovoříme však o nárokových dotacích, které stát dává celoplošně na podporu hospodaření 
v lesích. Podpora státu funguje, díky příspěvkům jsme schopni vést společnost v rozumných hodnotách. 
Mgr. Kopecký – jako člen rady města doplňuje, že společnosti Městské lesy byl radou města zadán již v loňském 
roce jako prioritní úkol zabývat se zadržováním vody v krajině v roce letošním byla  váha tohoto kritéria ještě 
navýšena.    
 
12.1  Informace k investičním projektům, předkladatelé  Ing. Radim Holiš, Ing. Dita Vávrová  
Ing. Vávrová – na minulém zasedání byl zastupitelům předán přehled  živých investičních akcí. Mezi tím se odboru 
investic podařilo získat  další dvě stavební  povolení. Došlo také k otevření obálek na zhotovitele Kulturního centra 
(dále jen KC). Bohužel nabídky byly finančně vyšší než námi požadovaná a zastropovaná částka. Nyní provádíme 
analýzu cen, oslovili jsme projektanta s žádostí o stanovisko k projektu, připravujeme dotazník, pro zúčastněné 
firmy, které podaly nabídku. Tyto firmy máme v plánu také osobně navštívit.  Ceny budeme také ověřovat z hlediska 
trhu.  
Ing. Holiš  – firmy na výzvu  reagovaly vyšší cenovou nabídkou, kterou neakceptujeme. Podmínky soutěže byly 
nastaveny tak, že nám umožňují soutěž zrušit.  
Ing. Vávrová – v následujících dvou měsících dokončíme analýzu, zpracujeme výsledky, obrátíme se na 
projektanta s žádostí o úpravu projektu, případně jeho přepracování na levnější variantu.  
Ing. Holiš – v momentě, kdy budeme mít k dispozici všechny relevantní informace, svoláme výrobní výbor 
abychom informovali, co se v projektu událo a abychom se mohli rozhodnout, co se soutěží dál. Měli jsme 
nastavena nějaká kritéria a bude nás zajímat, zda tyto podmínky nebyly nad rámec toho, co po firmách můžeme 
požadovat.  Ceny značně ovlivnilo období koronavirové pandemie. V rámci zadávacího řízení bylo ze strany firem 
vzneseno 176 připomínek. Projekt samotný byl vyladěný. Je však překvapením, že ze strany firem došlo k navýšení 
ceny až o  40 či 50 procent. Budeme se proto zaobírat podmínkami,  které můžeme ovlivnit.  I když první kolo 



výběru zhotovitele nebylo úspěšné, dotaci na KC máme potvrzenou do konce roku 2022.  Proto se nemusíme  nyní 
obávat, že by projekt mohl být ohrožen.  
Ing. Vávrová – co se týká další investiční akce a to přístavby knihovny, zde je odevzdaná dokumentace pro 
provádění stavby, prošla oponentním posudkem CVUT. V minulém týdnu také proběhlo setkání se zájemci o 
přípojky  na vodovod Horní Paseky, tento projekt je téměř hotov.  
p. Koryčanský – na počátku soutěže jsme si částku pro výstavbu KC zastropovali a bylo řečeno, že částka je 
včetně vnitřního vybavení. Cena se postupem času navyšovala. 16 mil. Kč jsme již proinvestovali. Průměrná cena 
všech nabídek byla cca 320 mil. Kč. On sám  předkládá výpočet na 390 mil. Kč. Přes 2 roky jsou obyvatelé města 
jako rukojmí, protože nemají kde pořádat plesy a kulturní akce.  
Ing. Holiš – ohrazuje se  proti tvrzení a výpočtům p. Koryčanského, který je sám členem výrobního výboru a má 
k dispozici veškeré informace a potřebné materiály. Částky o kterých jsme hovořili a hovoříme jsou doložitelné. 
Stále vysvětlujeme, proč došlo k navýšení ceny. KC potřebujeme postavit právě proto, aby občané měli prostor pro 
kulturní akce.  
p. Vychodil – pokud se provede analýza, jejíž výsledkem bude fakt, že částka, na kterou je projekt zpracován je 
pro zhotovitele nereálná táže se, zda  bude možná úprava a redukce  projektu tak, abychom dosáhli přijatelné 
cenové úrovně? 
Ing. Holiš –na stole máme všechny varianty. Prioritou je udržet projekt za daných cenových relací a nyní je na 
architektovi, aby se vyjádřil, že to tak je možné. Jsou samozřejmě také další varianty řešení.   
Bc. Blinková – postavit KC  je zájmem nás všech. Koalici se povedlo 2x prohlasovat navýšení částky. Nabídky 
firem  byly o 40 až 50 procent více než stanovená cena. Táže se, jak budou zastupitelé  informováni o dalších 
krocích města? Proč chce město  oslovovat a dotazovat firmy, které se do soutěže  přihlásily a diskutovat o ceně?  
Další investiční akcí je chodník Tylovice-Hážovice. I když město na tuto investici neobdrželo dotaci, jde o prioritní 
zájem města z důvodu bezpečnosti obyvatel. I bez dotace je připravena pro tuto investiční akci hlasovat.  
Ing. Holiš – na stavbu I. etapy chodníku, která je plánovaná v částce  15 mil. Kč momentálně nemáme finance.  
Chystáme však úpravu projektu tak, aby se započalo s úpravou stávajících zídek a oplocení,  což chystáme na 
podzim  v koordinaci s krajem. Odvisí to dle vývoje z příjmů do rozpočtu města.   
MUDr. Němeček – přimlouvá se, aby investiční akce KC  byla rozdělena  na náklady na stavbu a  na vnitřní 
zařízení, které bude součástí dalšího výběrového řízení, včetně DPH. Jde o to přehledně informovat občany. 
PODNĚT . Co se týče chodníku, podpořil by také tuto investiční akci i bez získané dotace. Jde zde o lidské životy 
a zdraví.  
Mgr. Kosová – obavy máme všichni, máme jasný scénář, jak připravit analýzu toho co nebylo nastaveno optimálně 
a co ovlivnily  dopady  koronoravirové krize. Není to první projekt,  který jsme v prvním kole nevysoutěžili, budeme 
pokračovat.  Konstruktivní podněty kvituje. Podmínky jsme si společně určili, musíme akci  dovést do konce. 
PhDr. Drápala D. – po dlouhé přípravě a intenzivní spolupráci s architektonickou kanceláří debatujeme o tom, kde 
se dá ušetřit.  V minulosti byly již 3 záměry na vybudování KC,  obává se, aby stavba nebyla velkou reprezentativní, 
ale  prázdnou stodolou. Navrhuje předřadit  nyní na první místo dostavbu knihovny a následně budovat KC.  
Ing. Kučera – chodník Tylovice-Hážovice je skutečně prioritní akcí, kterou je zapotřebí dotáhnout. Na část úseku 
můžeme dotaci obdržet, proto by vyčkal, bylo by škoda o finance přijít.  
p. Koryčanský – doplňuje, že dotaci můžeme obdržet pouze na část chodníku, pro zbytek  nesplňujeme technické 
podmínky.   
Ing. Kučera – potvrzuje, v každém z úseků chodníku Tylovice-Hážovice byla část, kterou město financovalo 
z vlastních zdrojů.  
Ing. Mácha – co se týče KC navrhuje přeprojektovat a nepřipustit násilné prohlasování nového vyššího , než dosud 
zastupitelstvem zastropovaného finančního limitu pro realizaci KC.  Zároveň do zářiového zasedání zpracovat 
aktualizovanou rekapitulaci projektových záměrů pro léta 2020-2022 včetně kvalifikovaného odhadu finančních 
nákladů, vytipovat priority a bez emocí se pokusit najít politickou shodu nad těmito prioritami, které budeme schopni 
finančně pokrýt. PODNĚT 
Ing. Holiš – namítá, že aktualizovaný souhrn připravovaných projektů zastupitelé obdrželi . 
MUDr. Němeček – k chodníku Tylovice-Hážovice - pokud již nyní víme, že nemůžeme obdržet dotaci na celou část 
chodníku, postavme inkriminovaný úsek z vlastních zdrojů PODNĚT 
 
  
 
 

 



12.2  Informace o konání valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s, předkladatelé  Ing. 
Jan Kučera, MSc.  
 
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm je akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Zvolený zástupce města se 
každým rokem účastní Valné hromady společnosti VaK Vsetín a.s, kterou svolává předseda společnosti. V roce 2020 se valná 
hromada konala dne 4. června. Pozvánka na Valnou hromadu s rozpisem programu a návrh na rozdělení zisku společnosti za 
rok 2019 jsou přílohou tohoto materiálu. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 -  pozvánka na valnou hromadu 
P2 -  návrh na rozdělení zisku 

 
 
Diskuse: 
Ing. Kučera – krátce informuje o závěrech  valné hromady, kdy město má ve společnosti VaK  13,5 procent 
podílu 

 
 
Následuje 5 minutová přestávka  
 
12.3  Informace o činnosti destinační společnosti Valašsko, předkladatelé  Ing. Radim Holiš  
Zástupkyně destinační společnosti Valaško paní Volková Helena a Přibylová Marie  přibližují zastupitelům aktivity 
destinační společnosti v roce 2020. Výstupem jsou: 

- Regionální hra poznáváme Valašsko – podpora méně známých turistických míst na Valašsku,  hra je 
určena prioritně pro rodiny s dětmi, byla vytvořena s podporou a ve spolupráci s podnikatelským sektorem 

- Turistické noviny Valašska -  registrované pod ministerstvem kultury, obsahují tipy na výlety, informace  
z kultury, v rámci podpory za koronavirovou krizi nabízejí inzerci  zdarma pro podnikatele v cestovním 
ruchu  

- Skialpové trasy – byly vytipovány a budou zpracovány  do mapy na zimní sezonu 
- Hravé trasy na Valašsku – brožura s vyznačením zábavných tras v regionu, určená  pro rodiny s dětmi 
- On line propagační video Valašska – spot bude zaměřen na domácí cestovní ruch a bude poskytován 

zdarma. Dále jde o propagaci Valašska na instagramu, webu,  FB 
- Produkt Beskydy card – slevová karta pro návštěvníky regionu 
- Veletrhy cestovního ruchu  – společnost se letos účastnila veletrhu v Brně, Bratislavě, Ostravě a v Lysé 

nad Labem, kde získala cenu  za katalog ubytování a cykloturistickou mapu 
- Mapa na Pustevny pěšky 
- Současný projekt – koordinovaný rozvoj SOMV je podpořen z operačního programu  zaměstnanost, jehož 

výstupem bude  dokument, proběhnou školení, dojde k úspoře nákladů   

 
Diskuse: 
Ing. Holiš – doplňuje, že v Rožnově se uskutečnilo poprvé setkání Destinační společnosti Valašska a zástupců 
frenštátské oblasti. Chystá se společná cyklomapa, řeší se cyklobusy. Je výhodou, když náš region a jednotlivá 
města propaguje jedna společnost.  
 RNDr. Melcher – kvituje činnost DSV, spolupráce v rámci oblastí je nutná, hovoří o napojování cyklostezky 
v jednotlivých oblastech 
p. Přibylová  – potvrzuje, že cílem společnosti je  propagace cyklostezky  v rámci celého území.   
 
 
 
 
 
 
 
 



12.4. Diskuse, různé: 
MUDr. Němeček – upozorňuje na vjezd a výjezd z ul. Nádražní do odbočky k MŠ Na Zahradách, kde by měla být 
z důvodu bezpečnosti a přehlednosti jednosměrka. PODNĚT 
Ing. Sapík  - táže se, zda děti nastupující na soukromou základní školu mají nárok na pastelkovné? Jde o finanční 
podporu pro rodiče. PODNĚT 
Ing. Kučera – financování škol je řešeno ze zákona, soukromá škola funguje  z příspěvků do soukromých škol a 
školek. Město zde podporu  neposkytuje. Můžeme však prověřit o kolik dětí by se jednalo, a jaké máme možnosti.  
Bc. Blinková – táže se, zda odbor rozvoje obdržel zadání, aby se intenzivně zabývali projekty týkající se 
hospodařením s vodou? PODNĚT 
Ing. Kučera – informuje, že odbor správy majetku  již některá opatření realizuje, úkol zadala rada města, prověřují 
se budovy škol, úřadu, městských společností  v rámci vsaku vody a možnosti jejího  záchytu. V září zastupitelé 
obdrží informaci. 
p. Koryčanský – upozorňuje na poškození vstupních schodů před farou z důvodu parkování vozidel, kde by bylo 
vhodné provést zabezpečení vůči újmě. 
Ing. Holiš – na  ploše parkují občané, debata se táhne dlouho, město povolilo parkování na soukromém pozemku 
před farou, architektovi města byl zadán úkol jak omezit pohyb aut v lokalitě.  
 

 
 

13.  ZÁVĚR 
Ing. Holiš poděkoval zastupitelům za spolupráci a konstruktivní jednání. 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno:   v 18:35  hod.  
 
 
V Rožnově pod Radhoštěm     datum vyhotovení zápisu: 2.7.2020 
 
Předsedající:                            Ing. Radim Holiš          ……………………………………………… 
 
 
 
Věcnou správnost zápisu ověřili:                  
 
                                                                                                        
    doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.  ……………………………………………. 
   
 
    Ing. Radúz Mácha   …………………………………………… 

 


