
Z Á P I S 

z X. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm 
konaného dne 26. května, od 14:00 hodin. 

 
Text zápisu je  upraven s ohledem na ochranu osobních údajů 

 

 
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 X. zasedání 
zastupitelstva byla zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 19. 5. 2020 do 27. 5.  2020. 
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno 
je 20 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 21 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je 
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  
Omluven je Jiří Martinek, Markéta Blinková oznámila  pozdní příchod 
 

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

➢ Jiřího Sapíka 
➢ Libora Adámka 

  
Oba navržení vyjádřili souhlas.   
 
Zapisovatelem jmenoval Petru Holišovou.  
 

      Hlasování o ověřovatelích zápisu: 

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

       
     Návrh byl přijat. 
 
Do návrhové komise předsedající určil: 

 
➢ Lenku Střálkovou, jako předsedu  
➢ Martina Drápala   
➢ Daniela Drápalu  

Všichni navržení vyjádřili souhlas. 
 
Hlasování o členech návrhové komise:  

Pro:          17 Proti:              0       Zdržel se:        2 Nehlasoval:         1 

       
   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       Informace o probíhajícím sporu s IPR  - předkladatel Mgr. Petra Pšenicová 
 5.2      Informace o průběhu koronavirové epidemie v Rožnově pod Radhoštěm a činnosti stálé pracovní skupiny krizového 

štábu 
                                                                                              - předkladatel Ing. Radim Holiš, Mgr. Martina Jurčová 
 

           
6. ODBOR FINANČNÍ 
předkladatel Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Radim Holiš 
6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 2 
6.2 Projednání a schválení rozpočtového  č. 3 
6.3 Smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku na dopravní obslužnost autobusové linky Dolní Paseky 
 
7.  ODBOR SPRÁVY MAJETKU 
Oddělení majetkoprávní, předkladatel Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš   
7.1 Projednání a schválení kupní smlouvy č. 80/2020/OSM na odkoupení pozemku p.č. 23/5 v k.ú. Tylovice z majetku 

manželů S.  
7.2 Projednání a schválení směnné smlouvy č. 88/2020/OSM na směnu dešťových kanalizací mezi městem Rožnov pod 

Radhoštěm a společností RETIGO s.r.o. 
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 mostuev. č. 48611-2 (u Eroplánu) v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od 
Zlínského kraje (ŘSZK) do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm 

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 

 
8. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY 
Oddělení kultury a cestovního ruchu, předkladatel Ing. Martin Beníček, Ing. Radim Holiš  
8.1 Vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu pro rok  

2020  
 
9. ODBOR ŠKOLSTVÍ A SPORTU  
předkladatel Ing. Dušan Vrážel, Ing. Jan Kučera  
9.1 Projednání Programové podpory 2020 v návaznosti na pandemii koronaviru 
 
10. ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE A PROJEKTŮ  
předkladatel Ing. Michal Laktiš, Ing. Jan Kučera   
10.1 Přeshraniční projekt „Podpora rozvoja spolupráce a výmeny skúseností v kultúrno – spoločenskej oblasti“ s Městem 

Považská Bystrica 
10.2  Přeshraniční projekt „ Hovorme o jedle – žime zdravo a chutne“ s Městem Kysucké Nové Mesto 
 
11.  OSTATNÍ PODÁNÍ 
11.1 Závěr kontroly investiční akce Krytý bazén Rožnov spol. s r.o. „Stavební úpravy 2 NP“ 
předkladatel Alois Vychodil 
 
11.2    Projednání a schválení změny stanov Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko 
předkladatel Ing. Radim Holiš 
 
 
12.  DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ 



12.1     Informace k investičním projektům,  předkladatel Ing. Radim Holiš, Ing. Dita Vávrová 
 

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

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

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

       
   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. 
 
(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). 

✓ 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).   
 

✓ 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. 

✓ 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. 
 
úkol vyplývající z usnesení č. 14/IX., ze zasedání ZM konaného 11. 2. 2020: 

(bod č 8.4. Pojmenování ulice - Harcovna )   zpracovatel Mgr. Ing. Janíková 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí žádost společnosti ENERGOAQUA a.s. o pojmenování nové 
ulice v  Rožnově pod Radhoštěm, katastrální území Tylovice, vzniklé v souvislosti s výstavbou souboru bytových a řadových 
domů Harcovna dle zákresu v příloze č. 2 důvodové zprávy a schvaluje pojmenování této ulice názvem Na Harcovně dle 
důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá městskému úřadu provést zápis nově pojmenované ulice do základního registru 
územní identifikace, adres a nemovitostí. 
Plnění úkolu k datu 13.5.2020 Ulice zapsána do RUIAnu k 27. 2. 2020. Úkol splněn. 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 15/IX., ze zasedání ZM konaného 11. 2. 2020: 

(bod č 9.1. Projednání a schválení individuální dotace 1. kolo )  zpracovatel  Ing.Dušan Vrážel 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace společnosti KOMERČNÍ DOMY 
ROŽNOV, spol. s r.o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČO 48390453 ve výši 5.000.000 Kč na projekt 
Zabezpečení veřejně prospěšné činnosti – provoz zimního stadionu 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. 
Plnění úkolu k datu 13.5.2020 úkol splněn dne 6.3.2020 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 16/IX., ze zasedání ZM konaného 11. 2. 2020: 

(bod č 9.1. Projednání a schválení individuální dotace 1. kolo )  zpracovatel  Ing.Dušan Vrážel 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace dobrovolnému svazku obcí Sdružení 
obcí Mikroregionu Vsetínsko, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČO 70238880 ve výši 150.000 Kč na projekt Destinační 
společnost Valašsko v roce 2020 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. 
Plnění úkolu k datu 13.5.2020 úkol splněn 22.4.2020 

✓ 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. 
 

4.2 Zpráva o činnosti rady města, předkladatel Mgr. Roman Hep 
Mgr. Hep informoval, že rada města se od posledního únorového řádného zasedání zastupitelstva sešla celkově na 12 
zasedáních v termínech: 14.2, 21.2., 6.3., 16. 3., 18.3., 20. 3., 3. 4., 24.4., 27.4., 7.5., 15.5. a 22.5. Celkem bylo projednáno 
240 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. Sapík  – táže se proč rada města rozhodla o znovuotevření krytého bazénu  až od 30. 8. 2020 ? O 
prázdninách budou fungovat dětské tábory, o návštěvu krytého bazénu bude  jistě zájem, především v případě 
nepříznivého počasí.  
Ing. Holiš  – na radě města probírali   ekonomické možnosti společnosti, z diskuse vzešla určitá opatření a 
nechali jednateli zpracovat analýzu. Rada města se shodla, že v první fázi se soustředí na otevření venkovního 
bazénu, pokud během léta nebude vhodné počasí k venkovnímu koupání a ukáže se zájem veřejnosti o návštěvu 
krytého bazénu, pan jednatel je schopen  krytý bazén otevřít do 10 dní. Postupujeme stejně, jako okolní města, 
jsme obezřetní. Od poloviny srpna by mohl být bazén připraven pro plaveckou školu.   
Ing. Mácha –na loňském zasedání zastupitelstva byla navržena možnost zřízení tzv. společnosti veřejného 
zájmu, která by centralizovala společnosti zabývající se sportem. V jaké fázi se záležitost nachází? 
Ing. Holiš  – odpovídá, že v minulém týdnu proběhlo jednání pracovní skupiny, která se záležitostí zabývá, 
jednali s právníkem Mgr. Mumulosem, v současnosti se čeká na vyjádření finančních odborníků. Snahou je 
vytvoření společnosti, která by centralizovala krytý  a venkovní bazén a zimní stadion.  
 
5.1. – informace soudní spor s IPR 
Mgr. Petra Pšenicová krátce informovala, že  od únorového zasedání zastupitelstva nedošlo u sporu ve věci o 
určení vlastnictví k budovám základní školy Záhumení a mateřské školy na Koryčanských Pasekách k zásadnímu 
posunu. Jednání Krajského soudu v Ostravě nařízené na 31.3.2020 bylo odvoláno a zatím nebylo nařízeno nové.  
Ve věci vylučovací žaloby do exekuce na budovu školy a školky bylo jednání nařízené Okresním soudem Praha – 
východ opakovaně odročeno a nyní je nařízeno na 14. 7. 2020.  
Právní zástupce města v současnosti jedná se zainteresovanými osobami o krocích vedoucích k  odvrácení 
exekuce na budovu školky a školy.  
 

5.2 Informace o průběhu koronavirové epidemie v Rožnově pod Radhoštěm a činnosti stálé 
pracovní skupiny krizového štábu, předkladatelé Ing. Radim Holiš, Mgr. Martina Jurčová 

 
Důvodová zpráva: 
Předmětem tohoto podání je seznámit zastupitele s průběhem koronavirové epidemie v Rožnově pod Radhoštěm, činností 
stálé pracovní skupiny krizového štábu v době vyhlášeného nouzového stavu a se závěrečnou zprávou o hodnocení krizové 
situace v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm, které je přílohou této důvodové 
zprávy. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností 
Rožnov pod Radhoštěm 
 

 
Diskuse: 



Mgr. Martina Jurčová  –  prezentuje zastupitelům zprávu o hodnocení krizové situace v Rožnově p.R. během 
nouzového stavu, způsobeného pandemií COVID-19.  V rámci prezentace hovoří o skupině krizového štábu, 
který pracoval 40 dní v kuse a zaměřoval se především na: 

• komunikaci v rámci které byly využívány všechny komunikační kanály vlastněné městem. Součástí byla 
také krizová linka, kde bylo přijato 193 telefonátů.  

• Legislativu – vláda během tohoto období vydala celkem 340 usnesení a nařízení. Vše muselo být 
zveřejněno na úřední desce. Během nouzového stavu bylo nahlášeno 6 oznámení o přestupcích proti 
nařízení zákona.  

• Distribuci – byly distribuovány informační letáky, zajištěny a rozváženy roušky, město se podílelo na 
zajištění potravinových balíčků a léků pro seniory a osoby tělesně postižené,  prováděl se nákup, příjem 
a přerozdělování ochranných prostředků a desinfekce nejen v rámci města, ale celého ORP. 

Důležité byly také sponzorské dary a dobrovolnická činnost ať už jednotlivců, firem či  společností. 
Ing. Holiš  – shrnuje, že město krizový stav zvládlo a  děkuje občanům města  všem dobrovolníkům, firmám, 
společnostem a zaměstnancům úřadu, kteří se svou prací snažili  krizový stav a jeho dopady na občany města 
eliminovat.   
K vyjádřením díků všem,  kteří byli v době nouzového stavu aktivní a pomáhali se přidávají také další 
zastupitelé.  
PhDr. Drápala D. – domnívá se, že je potřeba poučit se z dané situace a být připraveni na případné další 
nástrahy. Díky nutnosti užívání dálkového přístupu se zefektivnil chod úřadu. Navrhuje, aby město podpořilo také 
možnost efektivnějšího fungování výuky škol a přispělo školám na technologie a systémy, které dálkový přístup 
umožňují. Jedná se i o možnosti  do budoucna, kdy by např. dlouhodobě indisponovaným žákům mohla být 
umožněna výuka formou dálkové komunikace.  
p. Koryčanský – také děkuje všem dobrovolníkům, navrhuje, aby se město v budoucnu více zapojilo do pomoci 
obchodníkům a více dbalo na dezinfekci. 
Ing. Holiš – co se týče dezinfikování venkovních prostor nedomnívá se, že by šlo o účinnou metodu.  
MUDr. Němeček – k názoru starosty se připojuje, COVID je kapénková infekce, která se prioritně přenáší 
kýcháním a kašlem. Virus neulpívá na povrchu dlouho. Jako lepší prevenci vidí používání jednorázových rukavic.  
Ve 14:52 hod. příchod Bc. Blinkové 
Bc. Blinková -  za hospic „Strom života“  se také přidala k vyjádřením díků za veškerou pomoc, která jim  byla 
poskytnuta.   
 
Hlasování o usnesení  – bez návrhu usnesení 
 
 

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 2/2020, předkladatelé Ing. Radim Holiš, Ing. 
Martin Hrnčárek 

 
Důvodová zpráva: 
V navrhovaném rozpočtovém opatření reagujeme na aktuální změny finančních operací roku 2020.  Toto rozpočtové opatření 
je standardní průběžné rozpočtové opatření. Úpravy rozpočtu (škrty) v návaznosti na pokles výkonu ekonomicky ČR, je 
zpracováno odděleně pod číslem ROP 3. 
 
V ROP č. 2: 
 
Na straně příjmů zapracováváme potvrzené dotační tituly, případně upřesňujeme jejich skutečné načerpání. Je možné 
upozornit na dotaci na dopravní prostředek pro Hasičský sbor v kumulované výši 750 000 Kč při předpokládaných nákladech 
do 1 000 000 Kč. Jedná o osobní vozidlo pro 9 osob vybavené hasičskými přístroji.  Za tímto účelem musí ZM schválit i 
usnesení o spolufinancování. Toto usnesení je pod číslem 2 tohoto podání. Dále jsou v příjmech zahrnuty sekundární příjmy 
z pokut za nedodržení rychlosti (radary). Tyto příjmy jsou generovány až poté, co řidič nereaguje na první výzvu a případ je 
řešen v přestupkovém řízení. Toto řízení má cca 2–3 měsíční zpoždění od data spáchání přestupku. 
 
Na straně výdajů se mimo organizační změny schválené RM pod č. usnesením. 929/44, které jsou pouze převodem prostředků 
mezi odbory, jedná zejména o: 
 
Kompenzaci výdaje na odvod Úřadu práce za menší počet zaměstnaných osob se sníženým zdravotním postižením. Tento 
výdaj byl již uhrazen, ale v neprospěch položky nemocenská. Jedná se tedy o vrácení prostředků na tuto položku. Pro rok 



2021 se již tato položka nepředpokládá, protože Psí útulek s.r.o. a Sběrný dvůr získali statut chráněné díly. Od těch organizací 
odebíráme velké množství služeb. 
 
Za účelem navýšení požadavku provozovatele autobusového spojení je navyšována položka na dopravní obslužnost (MHD 
Dolní Paseky).  
 
Náklady na přeložku ČEZ u projektu Dům s pečovatelskou službou z důvodu dokončení přípravných prací. 
 
Navýšení položky Reklamní digitální tabule TIC, na částku, která je adekvátní předpokládanému řešení dvou kusu (původně 
1 kus). Reagujeme na avizovanou potřebu inzerce, která je ve větším objemu, než se předpokládalo. Služba /inzerce/ bude 
úplatná.  
 
Senior Taxi. Smlouva končí k 30.6.2020. Položka se navyšuje na dofinancování dalšího období.  
 
Náklady na vozidlo pro hasiče z dotace. Bude se jednat o dodávkový vůz pro větší počet osob. Před soutěží. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – rozpočtové opatření č.2/2020 

 
Diskuse: 
Ing. Pavlica  – finanční výbor na svém zasedání 20. 5. 2020 navržená rozpočtová opatření schválil a doporučuje 
také zastupitelstvu ke schválení (viz. příloha č. 2 – zápis finančního výboru ze dne 20.5.2020) 
 
 

Hlasování o usnesení č.  2/X.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 v rozsahu 1 551 tis. 
Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 

Hlasování o usnesení č.  2/X.  

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 
Hlasování o usnesení č.  3/X.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se zavazuje v rámci projektu „Rožnov pod Radhoštěm – 
Tylovice – Dopravní automobil – výzva JSDH_V2_2020 - Pořízení nového dopravního automobilu“ 
dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou za pořízený dopravní automobil a poskytnutou dotací z programu 
01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí do plné výše z vlastních zdrojů.  
 

Hlasování o usnesení č. 3/X.  

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 

6.2 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 3/2020, předkladatelé Ing. Radim Holiš, Ing. 
Martin Hrnčárek 

 
Důvodová zpráva: 
Městský rozpočet je přímo napojený na výběr daní v ČR, které pak MFČR převádí  prostřednictvím finančních úřadů na 
jednotlivá města. Celý systém je řízen speciálním zákonem o rozpočtovém určení daní č. 243/2000 Sb. 
 
Model převodu prostředků z vybrání daní na jednotlivá města je zjednodušeně popsán takto: 



 
V návaznosti na snížení výkonu české ekonomiky je logické, že výběr daní bude podstatně nižší. Tento pokles je zapříčiněn 
jak snížením tržeb vnitřní ekonomiky ČR, tak snížením odbytu hospodářsky silných odběratelů v zahraničí. Pro naši ekonomiku 
je pak nejvýznamnější vývoj v Německu, kde se očekává hospodářský propad o 7 %. (zdroj Mezinárodní měnový fond).  
 
 
Z aktuálních predikcí MFČR vyplývá, že meziroční pokles sdílených daňových příjmů obcí a krajů by se mohl pohybovat kolem 
cca - 10 %. (zdroj MFČR z 21.4.2020). Dle názoru ministerstev by toto snížení nemělo omezit investice, protože obce mají 
využívat vlastní rezervy, které díky růstu daňových příjmů v minulých letech mohly tvořit. 
 
Daňové příjmy města, u kterých připadá v úvahu pokles, jsou pro rozpočet 2020 nastaveny na hodnotu 253 mil Kč.   

1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 

1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 

1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 

1121 Daň z příjmů právnických osob 

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 

1211 Daň z přidané hodnoty 
Z výše uvedeného seznamu bude reálný pokles u Daně z příjmu fyzických osob (mezd), kde se předpokládá zvýšení 
nezaměstnanosti, dále Daň z příjmu právnických osob (firem), které platí daně ze svých zisků, které budou nižší a hlavní daní 
je pak DPH, která nejcitlivěji odráží spotřebu jak firemní, tak občanskou. 
 
Mimo daňové příjmy lze očekávat i pokles vedlejších příjmů města. Dle našeho názoru se jedná o : 
 
Parkovné – již v tomto okamžiku evidujeme pokles o 0,3 mil. Kč. Díky snížení počtu kulturních akcí jak ze strany města, tak 
ze strany NMP (VMP) očekáváme další pokles tržeb z parkovného. 
 
Pobytové poplatky - Zde zatím nelze odhadnout dopad. Možné jsou 2 scénáře. První, kdy díky problematickému cestování 
do zahraničí, občané budou upřednostňovat tuzemskou dovolenou, což by mohla být pro RpR příležitost, nebo naopak, díky 
dalším vlnám COVID 19 či obecné obavy o kumulaci osob v hotelích, apod. bude ubytování v hotelech stagnovat či klesat. 
Souběžně bude na turistickou sezónu mít vliv zvýšená nezaměstnanost, a tedy pokles příjmů domácností.  Protiopatřením by 
mohlo být vhodné cenové nastavení ubytovacích služeb, nicméně toto je na rozhodnutí jednotlivých ubytovatelů.  Pobytové 
poplatky jsou nastaveny na hodnotu 1,8 mil. Kč ročně. Oba scénáře tedy nemají objemově větší význam. 
 
Ač aktuální vývoj příjmu z hazardu nenaznačuje pokles, i zde očekáváme určité snížení, a to z důvodu omezené návštěvnosti. 
Proti tomu roste význam internetového hraní. Vývoj nelze predikovat.  
 



Příjem z ,,radaru,, dosud nelze odhadnout, protože druhý radar byl nainstalován v měsíci dubnu a příjmy mají sezónní 
charakter. Očekáváme mírný pokles plánovaných příjmů, případně stagnaci. V rozpočtu 2020 je predikováno 17 mil. Kč s tím, 
že druhý radar byl plánován až od června 2020, což tvoří dvojměsíční rezervu.  
 
Lze také dovodit zvýšené procento neplatičů (byty, odpady, pokuty apod.) 
 
Jak z hlediska péče správného hospodaře i pokynu auditorů, musí městský rozpočet  promptně reagovat a předpokládané 
příjmy ponížit. Naprosto zásadní je rychlost opatření. Městský rozpočet pracuje na výdajové stránce s plánovaným limitem, 
ale zdroje těchto výdajů jsou teprve v budoucnu. V případě absence rychlých úsporných opatření by mohlo dojít k deficitu 
rozpočtu v závěru roku 2020. 
 
SW Systém GINIS umožňuje jednotlivým odborům čerpat prostředky, které jsou v rozpočtu alokovány. Prostředky jsou 
zablokovány v souladu s předběžnou finanční kontrolou již před podpisem smlouvy, objednávky. Systém tak garantuje, že po 
podpisu smlouvy budou prostředky pro finální faktury garantovány. Abychom zamezili mínusové stavu financí, musíme 
promptně tyto prostředky v rozpočtu ve výdajích snížit a tím právně i technicky zamezit deficitní čerpání.  
 
Finanční odbor předpokládá průběžný měsíční monitoring inkasa příjmů a v návaznosti na to přípravu snižujících rozpočtových 
opatření: 
 
V úvahu připadají tyto scénáře 

Scénář: A B C D 

 8 % propad 10 % propad 15 % propad 20 % propad 

Časový plán ZM 26.5.2020 ZM 30.6.2020 ZM září  

Propad příjmů -20 000 -25 000 -37 000 -50 000 

Rop 3 -20 000    

Rop 4  -5 000   

Zapojení kontokorentu   10 000  

Radikální opatření *     

 
Pozn. Časový průběh předložení ROP na konkrétním ZM se může lišit od časového plánu. 

Radikální opatření 
 
MFCR navrhuje, aby kompenzační bonus pro podnikatele byl legislativně chápán jako vratka daní z příjmu fyzických osob. 
Pokud tato legislativní úprava projde parlamentem ČR, pak by předpokládaný pokles daňových příjmů inklinoval až ke scénáři 
D. Samotný kompenzační bonus pro Rožnov činí další ztrátu cca – 13 mil Kč.  
 
Při katastrofickém scénáři D se dá uvažovat o privatizaci některých majetků (bytový fond, kabelový rozvod,) radikálnímu 
snížení počtu zaměstnanců, omezení příspěvků příspěvkovým organizacím, omezením některých služeb (bazén, zimní stadion 
zamrazování, Spektrum, Senior Taxi, MHD Dolní Paseky), žádost o odklad splátek současných úvěrů, úprava cen vstupného, 
parkovného, poplatků za internet a TV, zvýšení koeficientu daně z nemovitostí, pozastavení grantů (dotací), zrušení fondů 
města (FRTI, Sociální), vzdání se některých dotačních projektů, protože generují spoluúčast i další provozní výdaje. 
 
Pokud nebudeme předpokládat scénář D, tak jako zásadnější než letošní rozpočet, se jeví rozpočty následujících let. Pokud 
by totiž pokles příjmů nadále pokračoval, nebo se opakoval, mělo by to již zásadní vliv do všech položek rozpočtu, tzn. jak 
provozních, tak investičních.  V této oblasti se ekonomická odbornost kloní k 2 možným scénářům. První, že další roky po 
ukončení pandemie v roce 2020 již ekonomika bude pouze posilovat a propad tržeb bude rychle vykompenzován. Druhý 
scénář hovoří o stagnaci nebo pomalém obnovování spotřebitelské důvěry s odhadem 3 let.  
 
Aktuálně k 30.4. evidujeme pokles našich příjmů oproti plánu v objemu cca – 3 mil. Kč. 
 
Předkládáme tedy ZM ke schválení a diskuzi rozpočtové opatření č. 3 podle scénáře A, kdy vnitřní uspořádání jednotlivých 
položek ROP je cca 1/3 investičních a 2/3 provozních výdajů. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – rozpočtové  opatření č.3/2020 
P2 - tabulka porovnání plánu a reálného inkasa příjmů 2020 

 
 
 
 



Diskuse: 
Ing. Pavlica – finanční výbor  schválil všemi hlasy navržená rozpočtová opatření, diskuse byla vedena o tom, co 
nás v budoucnu čeká a  jak budeme dále  postupovat.  
Bc. Blinková -  táže se na položku  č. 1 realizace lávky u muzea  proč v přehledu zůstává, když realizace je až 
v roce 2021? 
2) žádá o vysvětlení co znamená projekt „ bezpečnost škol“ položka č. 19?  
3) obává se a  nesouhlasí s návrhem ubírání financí obcím a městům, který je v současnosti předmětem jednání 
poslanecké sněmovny. Také nesouhlasí s ubíráním financí na investiční projekty. V rámci schváleného rozpočtu 
se dá najít dost položek, kde by se dalo ušetřit. Žádá o schůzku tajemníka úřadu a vedoucí oboru správy 
majetku.  
Ing. Holiš – viz. projekt bezpečnost škol, jde o řešení, jak zlepšit a zvýšit bezpečnost dopravy u škol a přístupu 
do škol především v inkriminovaných ranních hodinách.  
Mgr. Kokinopulos – z pozice ředitele školy měl obavu, jak se město zachová při škrtech, kvituje že škrty 
nepostihly školská zařízení, jako v roce 2009. 
PhDr. Drápala D. – dodává, že  v roce 2009  bylo velké dluhové dědictví. Současná krize ukázala, že město 
musí primárně zajistit vše nutné a potřebné. Na červnovém zastupitelstvu zazní, jak budeme revidovat investiční 
záležitosti  města. Bude nutno myslet na propad příjmů a přitom zajistit chod města pro plynulý život obyvatel. 
Ing. Mácha – byl přítomen na jednání finančního výboru, závěr vychází z aktuální situace, domnívá se, že 
v budoucnu nás čeká krácení ještě  vyšší. Pokud zastupitelstvo dnes schválí navržená rozpočtová opatření, 
doporučuje připravit se již nyní na další kolo.  Sám věří v soudná rozhodnutí vlády, kdy  krácení financí pro města 
a obce nebude tak bolavé. 
Ing. Holiš  –, domnívá se, že propady nebudou takové, jak se předpokládá. Avšak nezbývá nic, než posečkat na 
rozhodnutí vlády. V rámci rozpočtu město má své rezervy. V budoucnu se případně budeme rozhodovat o tom, 
kterou z investičních akcí budeme muset stáhnout. Zastupitelé obdrželi tabulku dílčích projektů, kterou zpracoval 
odbor investic.  
Ing. Kučera – je rád že mezi zastupiteli je shoda nad předloženým materiálem, čekají nás další etapy. 
Z historického pohledu nepamatuje, že by město škrtalo v rozpočtu dříve, než nastal  konkrétní problém.  
Rozpočtová opatření jsou krokem před předpokládanou situací. Pokud daňové příjmy budou klesat, musíme 
reagovat v rámci investičních akcí.  
p. Koryčanský – děkuje Ing.  Hrnčárkovi, že rozpočtová opatření reagují na nejistou situaci již nyní.  
Bc. Blinková – v minulosti bylo přijetí konsolidačního úvěru nutností,  protože se město nechtělo připravit v době 
finanční krize o investice.  Domnívá se,  že předložená rozpočtová opatření nejsou plně v souladu s dikcí zákona. 
Dále se zmiňuje  o květinové výsadbě Masarykova náměstí,  která chybí.  
Ing. Hrnčárek – podává vysvětlení a potvrzuje, že předložená rozpočtová opatření jsou v souladu se zákonem.   
Ing. Holiš – město se snaží podporovat podnikatele, zmiňuje se o natáčení reklamního pořadu „Cyklotoulky“, 
které jsou pro město dobrou reklamou. 
Mgr. Drápal M.  – apeluje na Rožnovany, aby co nejvíce podporovali místní podnikatele a živnostníky.  
 
 
Hlasování o usnesení č. 4 /X.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 v rozsahu – 20 000 
tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 

Hlasování o usnesení č. 4/X.  

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 

6.3 Smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku na dopravní obslužnost autobusové linky 
Dolní Paseky, předkladatelé Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek 

 
Důvodová zpráva: 
V systému dopravní obslužnosti je také zahrnutá linka Dolní Paseky č. 940071, která je dlouhodobě ztrátová a dle vyjádření 
zástupců ZK má spíše charakter MHD. Za účelem udržení této linky je požadován pro rok 2020 samostatný příspěvek ve výši 
587 288 Kč, který má krýt ztrátu této linky. Financování této linky v jednotlivých letech bylo následující: 



 

Do roku 2013 v paušálu 

Rok 2014 138 000 Kč 

Rok 2015 (70 %) 322 000 Kč 

Rok 2016 (100 %) 460 000 Kč 

Rok 2018 (100 %) 460 000 Kč 

Rok 2019 (100 %) 460 000 Kč 

Rok 2020 (100 %) 587 288 Kč 

 
Mimo tuto linku přispíváme do systému Kč 100 na osobu a rok, což činí částku cca 1.65 mil Kč.  
Po aktualizaci rozpočtového opatření č. 2 jsou náklady na celý systém součástí rozpočtu 2020.  
 

Diskuse: 
p. Jelínek – chce podpořit provoz linky na Dolní Paseky.  Jde o podporu pro obyvatele tamní části, kteří nejsou 
tak movití, aby se mohli dopravovat soukromými automobily a jde také o návštěvníky Domova Kamarád.  Rád by, 
aby v rámci nové smlouvy došlo k zapracování požadavku, aby vozy, které linku provozují byly nízkopodlažní.  
Ing. Holiš  – doplňuje, že od 1.1.2021 bude nový poskytovatel služby, který  má však problém využívat stávající 
plochy areálu ČSAD. Město dané plochy nevlastní a stávající majitel požaduje na dopravci nereálné podmínky. 
Snažíme se do problému zapojit také kraj, abychom mohli dopravci pomoci. Požadavek na nízkopodlažní vozy do 
smlouvy bude zapracován.  
Mgr. Drápal – připomíná že běží příprava plánu udržitelné mobility, kde probíhá také  trasování  linek MHD. 
Výstupem bude možná požadavek  na  větší okruh možných linek MHD ve městě.  
Bc. Blinková – podporuje apel p. Jelínka, dále upozorňuje, že vozy linky Dolní Paseky jsou zbytečně veliké, na 
to, kolik cestujících je využívá a komplikují tak provoz na úzké komunikaci. Navrhuje upozornit dopravce, aby 
linku provozoval spíše menším vozidlem. 
Ing. Kučera – co se týká malého busu, reálné náklady tvoří především náklady mzdové, velikost vozu na to 
nemá až takový vliv.  Souhlasí však, že menší busy budou pro  obslužnost ve městě vhodnější. Díky nouzovému 
stavu  máme zpožděný průzkum v rámci plánu udržitelné mobility. 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – Smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku (75/2020/OF) 
P2 -  příloha smlouvy – formulář finančního vypořádání 

 
 
Hlasování o usnesení č.  5/X.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dalšího finančního 
příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti linky č. 940071 mezi Zlínským krajem se sídlem Zlín, 
třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, IČ 70891320 jako příjemcem finančního příspěvku a městem Rožnov pod 
Radhoštěm jako poskytovatelem finančního příspěvku dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená 
smlouva ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č. 5/X.  

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 

Předsedající vyhlašuje 5 minutovou přestávku 
 

7.1 Projednání a schválení kupní smlouvy č. 80/2020/OSM na odkoupení pozemku p.č. 23/5 v k.ú. 
Tylovice z majetku manželů S., předkladatelé Ing. Radim Holiš, Ing. Dalibor Kubiš 

 
Důvodová zpráva: 
Dne 29.10.2019 požádali manželé S.  o narovnání majetkových poměrů u pozemku p.č. 23/5 v k.ú. Tylovice, na kterém se 
nachází část místní komunikace 3 třídy číslo 618c ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. 
Na nesoulad ve vlastnictví pozemků, byli vlastníci upozornění při revizi katastru nemovitostí, která probíhala v roce 2019. Při 
revizi byl druh pozemku nově změněn na ostatní plocha – jiná plocha. 



Odbor správy majetku nechal geometricky prověřit hranici pozemku p.č. 23/5 a po potvrzení, že pozemek p.č. 23/5 jako 
celek o výměře 13m2 se nachází mimo oplocenou a užívanou zahradu a je na něm umístěna část místní komunikace, 
připravil a projednal s manžely S. návrh kupní smlouvy. 
 
Žádost projednala 12.11.2019 koordinační skupina MěÚ a s výkupem pozemku souhlasila.  
 
Cena za výkup pozemku p.č. 23/5 je navržena dohodou ve výši 150 Kč/m2. Manželé S.  s výkupní cenou souhlasí. Jako 
výchozí pro dohodu byl použit znalecký posudek č. 620-88/2018 ze dne 6.01.2019, který vyhotovila Ing. Marta Bílková, IČO: 
73081086, Metylovice 287, 739 49 Metylovice, kde je stanovena cena obvyklá ve výši 150 Kč/m2 u pozemku s obdobným 
charakterem v lokalitě k.ú. Tylovice.  
   
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání a schválení odkoupení výše uvedeného pozemku p.č. 
23/5 o výměře 13 m2 ve znění kupní smlouvy č. 80/2020/OSM uvedené v příloze č.1, jak je uvedeno v návrhu usnesení a 
důvodové zprávě. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 –Kupní smlouva 80/2020/OSM 
 

Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č. 6 /X.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi pozemku p. č. 23/5 v k.ú. Tylovice, z 
vlastnictví manželů S. , oba trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření kupní smlouvy č. 80/2020/OSM mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a manžely S.  jako prodávajícími ve znění uvedeném v příloze č. 1 
důvodové zprávy. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č. 6 /X.  

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 

7.2 Projednání a schválení směnné smlouvy č. 88/2020/OSM na směnu dešťových kanalizací mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm a společností RETIGO s.r.o., předkladatelé Ing. Radim Holiš, 
Ing. Dalibor Kubiš 

 
Důvodová zpráva: 
Společnost RETIGO s.r.o., se sídlem Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60794062 má záměr rozšířit výrobní 
prostory na pozemcích p. č. 782/17, p. č. 782/33, p. č. 782/41, p. č. 782/8 a p. č. 782/22 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm 
v lokalitě Láň. V současné době vede v pozemcích p. č. 782/21, p. č. 782/17, p. č. 782/25, p. č. 782/26, p.č. 782/41 a p. č. 
3592/1 část dešťové kanalizace v betonovém potrubí DN 300 v délce 138 m ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. 
Jelikož provedením záměru stavby by město Rožnov pod Radhoštěm ztratilo přístup k této části dešťové kanalizace, dohodly 
se smluvní strany na základě Smlouvy o smlouvě budoucí směnné č. 7/2019/OSM uzavřené dne 4.3.2019, že společnost 
RETIGO vybuduje novou část dešťové kanalizace PP DN 300 včetně 7 ks šachet v pozemcích p. č. 782/1, p. č. 782/4 a p. 
č. 3592/1 v délce cca 161 m tak, aby byla zajištěna adekvátní náhrada za část dešťové kanalizace ve vlastnictví města Rožnov 
pod Radhoštěm. 
Na směňovanou část dešťové kanalizace ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm o délce 138 m, průměru DN 300, stáří 
33 let, nacházející se v hloubce 2 m, včetně 6 ks revizních šachet společnost RETIGO předložila znalecký posudek č. 143-
2018 vyhotovený dne 15. 11. 2018 panem Ivem Pupíkem, znalcem pro obor ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, kde byla 
určena cena v čase a místě obvyklá ve výši 250.000,- Kč – viz příloha č. 2. 
Nově vybudovaná část dešťová kanalizace, která je umístěna dle skutečného zaměření stavby v pozemcích p.č. 782/1, p.č. 
782/17, p.č 782/21 a p.č. 3592/1, bude převedena na město Rožnov pod Radhoštěm v souladu se zněním Smlouvy o  smlouvě 
budoucí směnné, a to bez finančního doplatku. 
Vybudovaná dešťová kanalizace byla zkolaudována kolaudačním souhlasem s užíváním stavby vydaným  MěÚ Rožnov pod 
Radhoštěm, Odborem životního prostředí a výstavby dne 24.02.2020 spisová značka MěÚ/OŽPV/09896/2020/VH/Šu-231/2 
pod č.j. MěÚ-RpR/18503/2020.  
 Hodnota nově vybudované dešťové kanalizace je dle skutečně vynaložených nákladů, které společnost RETIGO s.r.o. doložila 
1 207 678,26 Kč včetně DPH. 



Společnost RETIGO požádala o uzavření konečné směnné smlouvy, jejíž předmětem bude směna dešťových kanalizací dne 
6.4.2020, zároveň doložila veškeré doklady vztahující se k vybudování a uvedení do provoz dešťové kanalizace ve vlastnictví 
společností RETIGO v souladu se Smlouvou o smlouvě budoucí směnné . Na základě této žádosti odbor správy majetku 
připravil k projednání záměr na směnu dešťových kanalizací, jenž jsou předmětem konečné směnné smlouvy.   
Záměr byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne 24. 04. 2020 usnesením č. 1024/50 a zveřejněn na úřední 
desce města Rožnov pod Radhoštěm od 30.04. 2020 do 18.05.2020, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pokud v 
době zveřejnění záměru na směnu dešťových kanalizací bude vznesena připomínka či podnět bude zastupitelstvo města o 
připomínkách nebo podnětech informováno předkladatelem při projednávání tohoto bodu. 
Směna dešťových kanalizací bude provedena bez finančního vyrovnání. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení směnu dešťových kanalizací ve znění směnné smlouvy č. 
88/2020/OSM uvedené v příloze č. 3, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – Smlouva o smlouvě budoucí směnné č. 7/2019/OSM z 4.3.2019 
P2 - Znalecký posudek č. 143-2018 z 15.11.2018 
P3 - Směnná smlouva 88/2020/OSM 

 
Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č. 7 /X.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje směnu části dešťové kanalizace v betonovém 
potrubí DN 300 včetně 6 ks revizních šachet ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm uložené v 
pozemcích p. č. 782/21, p. č. 782/17, p. č. 782/25, p. č. 782/26, p.č. 782/41 a p. č. 3592/1 v délce138 m, za část 
dešťové kanalizace PP DN 300 včetně vpusti PVC DN 150 mm a 7ks revizních šachet DN 1000 nově 
vybudované společností RETIGO s.r.o., se sídlem Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60794062, 
která je uložena v pozemcích p. č. 782/1, p.č.782/17, p.č. 782/21 a p. č. 3592/1 v délce 164,62 m  vše v k. ú. 
Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření směnné smlouvy č. 88/2020/OSM 
mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností RETIGO s.r.o. ve znění uvedeném v příloze č. 3 
důvodové zprávy. Schválená směnná smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č.  7/X.  

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 

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., předkladatelé Ing. Radim Holiš, Ing. Dalibor Kubiš 

 
Důvodová zpráva: 
Na území města Rožnov pod Radhoštěm se nacházejí komunikace ve vlastnictví Zlínského kraje, které neplní funkci krajských 
silničních tahů a v současné době mají spíše charakter místní komunikace.  
Jednou z těchto komunikací je i silnice III/48611 na ulici Palackého - v celkové délce 1,226 km v úseku od vyústění silníce I/35 
včetně mostu ev. č. 48611-2 (most u Eroplánu) do vyústění na ulici Lázeňská, nacházející se na pozemcích p.č. 3616/1 a p.č. 
3616/2 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví Zlínského kraje. 
Silnice se nachází ve významné turisticky vytížené lokalitě v blízkosti Valašského muzea v přírodě. 
V roce 2019 město Rožnov pod Radhoštěm prostřednictvím OSM požádalo o vyjádření Ředitelství silnic Zlínského kraje 
(ŘSZK) k podmínkám převzetí/předání mimo jiné  i  této silnice do správy města Rožnov pod Radhoštěm. 
Důvodem k převzetí je řešení dlouhodobé problematiky parkování na ulici Palackého v době konání kulturních a společenských 
akcí pořádaných v areálu Valašského muzea v přírodě. 
Dále optimalizace oprav a údržby v obou lokalitách a řešení celkové koncepce cykloinfrastruktury na území města.   
Na uvedenou žádost zareagovalo ŘSZK prostřednictvím Bc. Martina Marka odpovědí, která byla projednána v zastupitelstvu 
města dne 18.6.2019 usnesení č. 20/V, kde ZM vyjádřilo zájem o bezúplatný převod silnice III/48611, mostu ev. č. 48611-2 a 
pozemků p.č. 3616/1 a p.č. 3616/2, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a uložilo starostovi města jednat se Zlínským krajem 
(ŘSZK) o technických a smluvních podmínkách bezúplatného převodu komunikací a pozemků ve vlastnictví Zlínského kraje. 



Dne 12.12.2019 proběhlo jednání vedení města (Radim Holiš, Jan Kučera) a ŘSZK (Bronislav Malý, Martin Marek), kde byly 
dohodnuty následující záležitosti týkající se převodu silnice III/48611 
(ul. Palackého) a mostu u Eroplánu (viz. zápis z jednání): 
 - oprava odvodnění mostu byla řešena v první polovině prosince – mělo by být funkční, město bude 
   sledovat (sleduje správce komunikací města Drahomír Janíček) 
- ŘSZK zašle předávací protokol a hlavní prohlídku mostu (doručeno 24.2.2020, viz. dopis 
  z 20.2.2020 v příloze č. 2) 
- město vyžádalo záruky k realizovaným stavebním pracím (dle protokolu o předání stavby po  
  provedené prohlídce stavby mostu dne 17.2.2020 jsou záruky následující: 

a) 36 měsíců na provedené dílo 
b) 120 měsíců na nátěry ocelových konstrukcí 
c) není záruka za napojení stávající a nové izolace u obou říms, na vodotěsnost EMZ ve středové části vozovky 

v místech, kde nebyla provedena oprava izolace)  
- město akceptuje vyjádření ŘSZK k požadavkům města na uvedení komunikace do stavu k předání    
  (první polovina roku 2019 – email z 12.4.2019) – (viz. usnesení č.20/V, bod podání 7.15 na ZM dne  
  18.6.2019) 
- město zařadí na jednání zastupitelstva po obdržení podkladů v únoru nebo dubnu 2020 (bod 7.3. na 
  jednání ZM dne 26.5.2020)  
 
ŘSZK požádalo dopisem z 20.2.2020 doručeným 24.2.2020 (příloha č. 2) a následně e-mailem z 6.4.2020 (příloha č. 3) o 
schválení bezúplatného převodu silnice III/48611 (ul. Palackého), mostu ev. č. 48611-2 a pozemků p.č. 3616/1 a p.č. 3616/2 
z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví města Rožnov p.R. na jednání zastupitelstva města Rožnov p.R.    
 
Součástí jednání při přípravě smlouvy o bezúplatném převodu bude i převedení práv na poskytnuté záruky provedené 
opravy mostu ev. č. 48611-2 z ŘSZK na město Rožnov pod Radhoštěm.   
 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí silnice III/48611, mostu ev. č. 48611-2 
a pozemků p.č. 3616/1 a p.č. 3616/2, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – e-mail z 12.4.2019 od Bc. Martina Marka - majetková správa   ŘSZK 
P2 - dopis-žádost ŘSZK z 20.2.2020 o schválení bezúplatného převodu   
P3 - e-mail z 6.4.2020 od Jany Melichaříkové – pozemková agenda ŘSZK 

 
Diskuse: 
Koryčanský –část komunikace je bez nového povrchu, táže se, kdo jej  bude dodělávat? 
Ing. Holiš  – v ulici se bude opravovat vodovod, práce bude provádět společnost VaK, proto jsme o opravě 
komunikace nejednali s krajem. Pro nás je výhodnější, když si komunikaci budeme řídit sami.  
p. Jelínek – potvrzuje, že krajské komunikace jsou problematické- viz. ulice .Hradištko 
Ing. Kučera – doplňuje, že s ŘSZK probíhá ohledně této opravy jednání, je naplánovaná schůzka, oprava bude 
realizována v letošním roce.  
Ing. Holiš – doplňuje, že letos  bude také probíhat oprava  ulice Nábřeží Dukelských hrdinů,  procesuje se 
výběrové řízení na dodavatele stavby. 
MUDr. Němeček – připomíná záležitost se zábradlím na mostě u Eroplánu, kdy se řešilo, zda je vyhovující či 
nikoli. Také upozorňuje na sesuv části vozovky směrem na Vidče.  
Ing. Holiš –  co se týká komunikace do Vidče, vzneseme dotaz na kraji. Co se týče zábradlí zde nebyla brána 
v potaz estetika,  přestože  jde o stavbu v ochranném pásmu muzea. Most převezmeme se stávajícím zábradlím 
a následně se dohodneme s památkáři na případné obnově.  
p. Adámek – upozorňuje, že se  jedná také o římsu mostu nejen o zábradlí. Je zde patrný rozdíl oproti 
původnímu vzhledu mostu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Hlasování o usnesení č.  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. 3625/50, p. č. 3689/5, p. č. 3689/1 a p. č. 3689/6, 
2) pozemků p.č. 3616/1 a p.č. 3616/2 včetně veškerých součástí a příslušenství, 
vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, 
hospodaření se svěřeným majetkem kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K 
Majáku 5001, 76001 Zlín, IČO 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. 
 

Hlasování o usnesení č.  8/X.  

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 

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., 
předkladatelé Ing. Radim Holiš, Ing. Dalibor Kubiš 

 
Důvodová zpráva: 
Na území města Rožnov pod Radhoštěm se nacházejí některé asfaltové komunikace ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm (dále jen „město“), ale pozemky pod těmito komunikacemi jsou jiných vlastníků mezi nimiž je i Státní pozemkový 
úřad. 
Město žádalo v minulosti podřízený úřad Státního pozemkového úřadu, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj ve Zlíně 
(dále jen „úřad“) o převod pozemků, na nichž se nachází zpevněné místní nebo účelové komunikace ve vlastnictví města 
Rožnov p.R. i s doložením potřebných podkladů, ale k převodu nedošlo. 
Na základě této dřívější korespondence požádal úřad e-mailem ze dne 23.1.2020 (příloha č.1) město o součinnost při 
majetkoprávním dořešení situace týkající se pozemku p.č. 837/1 v k.ú. Tylovice. 
Po následné telefonické domluvě zaslal úřad e-mailem z 6.3.2020 (příloha č.2) žádost a pokyny s postupem pro realizaci 
bezúplatného převodu části pozemku p.č. 837/1 v k.ú. Tylovice, na němž má město asfaltovou komunikaci (ul. Hrnčířská) 
vedenou v pasportu místních komunikací pod č. 609c a 701c.      
Dle požadavku úřadu nechal OSM vyhotovit na náklady města geometrický plán č. 1323-25/2020 (příloha č.3) pro rozdělení 
pozemku p.č. 837/1 v k.ú. Tylovice. 
Geometrickým plánem byla z pozemku p.č. 837/1 ve vlastnictví SPÚ oddělena část pozemku nově označeného jako p.č. 
837/12 o výměře 3181 m2, na němž se nachází asfaltová komunikace ve vlastnictví města. 
Město na základě vyplněné žádosti požádá úřad o 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. 
Součásti žádosti musí být usnesení zastupitelstva města, které schvaluje bezúplatný převod nově odděleného pozemku p.č. 
837/1, a také další požadované dokumenty uvedené v žádosti 
(viz. příloha č.2). 
Po zaslání žádosti a požadovaných dokumentů úřad připraví příslušnou smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti a tu 
zašle městu ke schválení zastupitelstvem města. 
 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí nově odděleného pozemku p.č. 
837/12 v k.ú. Tylovice, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – e-mail z 23.1.2020 od KPÚ pro Zlínský kraj (SPÚ) - žádost o součinnost P2 - e-mail z 6.3.2020 od KPÚ pro 
Zlínský kraj (SPÚ) - pokyny k převodu  



P3 – geometrický plán č. 1323-25/2020 z 27.4.2020 

 
Diskuse: 
 
 

Hlasování o usnesení č.  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, IČO 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. 
 

Hlasování o usnesení č.  9/X.  

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 

8.1 Vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší 
doby nočního klidu pro rok 2020, předkladatelé Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Beníček 

 
Důvodová zpráva: 
Předmětem tohoto podání je vydání právního předpisu města Rožnov pod Radhoštěm, konkrétně Obecně závazné vyhlášky, 
kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu (dále jen „OZV“). 
 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se každý rok vyjadřuje a schvaluje obecně závaznou vyhlášku, kterou se 

vymezují ojedinělé dny v roce, kdy dochází ke zkrácení doby nočního klidu. Také letos zpracoval odbor kanceláře starosty 

přehled akcí, kdy pořadatelé požadovali toto omezení. Na radu města, dne 21. 2. 2020, byly předloženy tyto projekty (akce) 

k projednání (schváleno usnesením č. 931/44), následně byly poklady poslány k posouzení na Ministerstvo vnitra České 

republiky, kde byla konstatována zákonnost návrhu (přílohy P3 a P4 důvodové zprávy). V mezičase však začala platit opatření 

v souvislosti s nemocí COVID-19 (zastavení kulturních a společenských akcí, omezení shromažďování apod.) a bylo zřejmé, 

že OZV nemůže být předložena ke schválení ZM v původní podobě. 

V průběhu března a dubna 2020 docházelo k upřesnění ze stany pořadatelů, některé akce byly zrušeny bez náhrady, některé 

byly přeloženy na podzimní termíny. Stav věci byl projednán na radě města, dne 6. 4. 2020 (usnesení č. 1011/49) a opět na 

radě města dne 7. 5. 2020, kde bylo přijato usnesení č. 1057/52: „ruší své usnesení č. 1011/49 ze dne 6. 4. 2020 a bere na 

vědomí aktualizovaný návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 ke dni 30. 4. 2020, kterou se stanovují výjimečné případy 

vymezení kratší doby nočního klidu ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, a doporučuje zastupitelstvu města 

tuto aktualizovanou obecně závaznou vyhlášku vydat.“ 

Poslední aktualizace návrhu OZV jsme učinili 13. 5. 2020 v souvislosti s informací o zrušení MFF Janošíkův dukát. 

Předpokládáme tedy Zastupitelstvu města aktualizovaný seznam akcí pro rok 2020 (příloha P2 důvodové zprávy) a také 

samotný návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 (příloha P1 důvodové zprávy).  

 

Pro úplnost přikládáme na vědomí v příloze č. 5 všechny doručené návrhy na zkrácení doby nočního klidu od jednotlivých 

žadatelů a v příloze č. 6 zdůvodnění výjimečnosti akcí ze strany MěÚ, které bylo předkládáno na MV ČR.   

 

Současně informujeme, že do OZV byly zapracovány v důsledku současné situace odstavce 4 a 5 článku 3, týkající se 

v budoucnu zrušené akce.  

 



„4. V případě, že se společenská akce, z důvodu které došlo ke zkrácení doby nočního klidu dle odst. 1 a 2 tohoto článku 
obecně závazné vyhlášky nekoná, ke zkrácení doby nočního klidu nedochází. 

5. Informace o zrušení společenské akce uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna 
obecním úřadem na úřední desce minimálně 7 dnů před datem konání.“ 

 

Zapracování těchto odstavců do textu OZV bylo dne 23. 4. 2020 zasláno k předběžnému posouzení na Ministerstvo vnitra ČR. 

K dnešnímu datu jsme však vyjádření ze strany MV ČR neobdrželi. Dle telefonického zjištění byla naše žádost o posouzení 

doplněných odstavců předána k posouzení na legislativní odbor MV ČR a doposud nebyla bohužel vyřízena. V případě, že 

názor na zákonnost doplněných odstavců bude ze strany legislativního odboru MV ČR negativní, požádáme Vás na ZM dne 

30. 6. 2020 o schválení upravené verze OZV dle požadavků MV ČR. Pokud nám bude názor MV ČR znám už v termínu do 

26. 5. 2020, budete informováni, popř. předložíme rovnou upravenou verzi OZV.  

 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – OZV_2_2020_noční klid_ZM 

P2_2020_srovnávací tabulka_Akce ve městě přes 22. hodinu 

P3_OZV_2_2020_Průvodni_dopis 

P4_OZV_2_2020_Posouzení návrhu 

P5_návrhy od žadatelů 

P6_zdůvodnění akcí 

 
Diskuse: 
Bc. Blinková – táže se, zda organizátoři jsou informování o tom, že v případě přesunu termínu konání jejich akce 
může být tato v souběhu s jinou akcí či akcemi? 
Ing. Holiš  – s organizátory akcí město jednalo a jsou informováni o této možnosti. Na druhou stranu se nám 
kulturní akce nakumulovaly do užšího časového pásma a nebude tolik žádostí o prodloužení doby nočního klidu. 
Ing. Beníček -potvrzuje, že organizátoři akcí byli na případný souběh s jinou akcí upozornění,  přesto na termínu 
trvají.  
 
 
Hlasování o usnesení č. 10 /X.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, 
kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu, ve znění uvedeném v příloze č. 
1 důvodové zprávy. Schválená obecně závazná vyhláška je součástí tohoto usnesení. 
 
 

Hlasování o usnesení č.  10/X.  

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 

Řízení zastupitelstva se ujímá Ing. Kučera 

 

9.1   Projednání Programové podpory 2020 v návaznosti na pandemii koronaviru, předkladatelé Ing. 
Jan Kučera, Ing. Dušan Vrážel 

 
Důvodová zpráva: 
Na únorovém zasedání zastupitelstva města bylo mimo jiné projednáno a schváleno poskytnutí 128 dotací v rámci vyhlášených 
devíti programů na projekty, které naleznete v příloze podání č. 1. 
Část těchto projektů byla dotčena událostmi uplynulých dnů v souvislosti s pandemií koronaviru, buď se nemohly konat, nebo 
byly znemožněny přípravné práce na projektech. 

- Někteří z příjemců podpory se rozhodli, že projekt nebudou realizovat a poskytnutou dotaci městu vrátí, nebo 
smlouvu o poskytnutí dotace nepodepíší, 

- někteří z příjemců podpory analyzují situaci a čekají na uvolňování opatření vlády nebo min. zdravotnictví a následně 
se teprve rozhodnou zda projekt uskuteční, 



- část příjemců se rozhodla, že akci uspořádají v náhradním termínu letošního roku.  
 
Smlouvy o poskytnutí programové podpory ve svém článku II, odst. 1 se odkazují na podanou žádost, ve které je uveden 
původně předpokládaný termín akce. Pokud má tedy dojít ke změně termínu realizace akce, který je uveden v žádosti, 
zastupitelstvo může rozhodnout o změně podmínek poskytnutí dotace. Takové rozhodnutí bude představovat modifikaci 
původního rozhodnutí o podmínkách přidělení dotace. Zastupitelstvo města by udělilo generální souhlas se změnou 
schválených podmínek poskytnutí dotace a změna by se týkala všech, kteří splní tyto podmínky:  

- žadatelé, umožní-li to okolnosti, dokončí své projekty dle původně avizovaných termínů a jen s nezbytně nutným 
posunem, 

- žadatelé zachovají původní koncept projektu (určený účel) a dodrží závazná rozpočtová pravidla stanovená ve 
smlouvě; minimální programové změny anebo změny místa realizace - nezbytně nutné vzhledem k okolnostem - 
jsou přijatelné, 

- veškeré změny (termínu, obsahu, místa) žadatelé s uvedením důvodu včas písemně oznámí Městskému úřadu v 
Rožnově pod Radhoštěm – odboru školství a sportu. 

 
Splnění těchto a dodržení podmínek by se posoudilo nejpozději při vyúčtování dotace. 
 
 
Výčet projektů, které mohou být dotčeny pandemií koronaviru 

ev. číslo název organizace název projektu  dotace  
 

SP 5 
Klub biatlonu Rožnov pod 
Radhoštěm 

Kvalifikační regionální závod 
Českého poháru v letním 
biatlonu 

             15 000      

SP 7 Český rybářský svaz Rybářské závody dětí                5 000      

SP 8 
TJ Rožnov p. R. oddíl 
házená 

Softhandball, aneb Rožnovský 
pěňák 

             10 000      

SP 15 
TJ Rožnov p. R. oddíl SK a 
SL 

62. ročník Mezinárodních 
závodů ve skoku na lyžích a 
severské kombinaci pod 
záštitou starosty města 
Rožnova p.R. 

             15 000      

SP 16 
TJ Rožnov p. R. oddíl SK a 
SL 

32. ročník Beskydského turné 
mládeže ve skoku na lyžích 

               5 000      

SP 19 
TJ Rožnov p. R. oddíl 
basketbal 

Radegastův streetball 2020- 2. 
ročník 

             20 000      

SP 22 
Hockey Club Rožnov pod 
Radhoštěm 

Posezónní turnaj starších žáků                5 000      

SP 23 
Hockey Club Rožnov pod 
Radhoštěm 

Jarní turnaj mladších žáků                5 000      

Kul 3 
Nadační fond Gymnázia v 
Rožnově p. R. 

Divadelní představení Hrátky s 
čertem 

             23 000      

Kul 5 Valašský folklorní spolek Škola mladých odzemkářů              17 000      

Kul 7 Marie Rašková 
Rožnov v Brně/ Roznau in 
Brünn              30 000      

Kul 16 
Folklorní sdružení Jánošík 
Brno 

Přehlídka folklorních a 
uměleckých souborů Ondrášova 
valaška 

            127 000      

Kul 18 Fujaré Filmové fujaré (5. ročník)              15 000      

Kul 19 Fujaré Hudební fujaré (5. ročník)              80 000      

PVIII 14 Šakti 
Festival Respekt k porodu 
Rožnov 

               5 000      

PIX 2 
Spolek přátel souboru 
Radhošť 

Reciproční výměna souboru 
Radhošť a BERI BALOGH 
ÁDÁM mezi městy Rožnov p. r. 
a Körmend 

             70 000      

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1- přehled schválených dotací 



 
 
Diskuse: 
 

Hlasování o usnesení č. 11 /X.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm v návaznosti na usnesení č. 17/IX ze dne 11. 2. 2020 
o poskytnutí programové dotace jednotlivým žadatelům rozhodlo, že všem příjemcům programové dotace 
v roce 2020 na projekty, jejichž realizace byla dočasně znemožněna z důvodu pandemie koronaviru a s ní 
souvisejících opatření orgánů státní správy, se tímto bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě o 
poskytnutí programové dotace umožňuje posunout termín realizace uvedený v žádosti o programovou 
dotaci až k datu 31. 12. 2020 za těchto podmínek: 
1. žadatelé, umožní-li to okolnosti, dokončí své projekty dle původně avizovaných termínů a jen s 
nezbytně nutným posunem, 
2. žadatelé zachovají původní koncept projektu (určený účel) a dodrží závazná rozpočtová pravidla 
stanovená ve smlouvě; minimální programové změny anebo změny místa realizace - nezbytně nutné 
vzhledem k okolnostem - jsou přijatelné, 
3. veškeré změny (termínu, obsahu, místa) žadatelé s uvedením důvodu včas písemně oznámí 
Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm  – odboru školství a sportu. 
 

Hlasování o usnesení č. 11 /X.  

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 

10.1 Přeshraniční projekt „Podpora rozvoja spolupráce a výmeny skúseností v kultúrno – 
spoločenskej oblasti“ s Městem Považská Bystrica, předkladatelé Ing. Jan Kučera, Ing. Michal 
Laktiš 

 
Důvodová zpráva: 
Jedním z úkolů místní samosprávy je dbát o svůj územní rozvoj ve spolupráci s okolními obcemi resp. přeshraničními obcemi 
(partnery). Spolupráce s partnerským městem (Považská Bystrica) trvá od roku 1999 (podepsána Dohoda o partnerství). 
Partneři jsou ve více formálních i neformálních spolupracují.  
 
Región Bílé Karpaty (RBK) – jako Správce – vedoucí partner FMP INTERREG V-A SR - ČR, vydal dne 08. 01. 2020 výzvu na 
předkládání neinvestičních mikroprojektů v rámci prioritní osy 3 - Rozvoj místních iniciativ, Investiční priorita: 5. Podpora právní 
a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (11b) Specifický cíl: 3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně 
přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů.  

 
V rámci předmětné výzvy a podporované oblasti proběhly s přeshraničním partnerem - Město Považská Bystrica pracovní 
setkání, na kterých se určila oblast spolupráce. Projektem se zrealizuje společná společenská aktivita zaměřená na zachování 
místních identit a tradici (Dny Města RpR). Také dojde ke 2 společným setkáním a konzultacím mezi partnery projektu a jejich 
organizacemi působících v kulturně - společenské oblasti (výměna zkušeností, prezentací dobré praxe, přenosu know - how 
v kulturně - společenské oblasti; žadatel = zástupci města, TKA, Klub důchodců, Klub žen, Muzeum v přírodě, Městská 
knižnice; HCP = zástupci města, Vlastivědné muzeum v PB, Považská knižnice, PX Centrum, Klub důchodců, Unie žen) s 
pozitivním dopadem na sociální rozvoj a cílové skupiny přeshraničního regionu. Naplánované aktivity přispějí k interakci na 
obou stranách přeshraničního území. Hodnota projektu bude maximálně v uvedené hodnotě podle výzvy (max. 20 000 € z 
EFRR). Spoluúčast žadatele z ČR bude min. 15%. 
 
Vzhledem k výše uvedeným informacím, Rada města Rožnov pod Radhoštěm vzala dne 22. 02. 2020 na vědomí informaci 
o možnosti získání dotace na oprávněné aktivity v rámci Operačního programu INTERREG V-A SR – ČR – FOND 
MIKROPROJEKTOV (MP) dle důvodové zprávy a uložila Odboru strategického rozvoje a projektů úkol připravit a podat 
žádost o poskytnutí NFP (nenávratný finanční příspěvek) v rámci předmětného Operačního programu INTERREG V-A SR – 
ČR – FOND MIKROPROJEKTOV  v souladu s platnou výzvou a jejími podmínkami (administrativními a finančními) = usnesení 
č. 947/44. 
 



Na základě výše uvedeného, OSRaP zpracoval a předložil ŽoFP pro projekt s názvem „Podpora rozvoja spolupráce a 
výmeny skúseností v kultúrno – spoločenskej oblasti“ včetně všech relevantních příloh, které požadovala výzva v rámci 
uvedeného operačního programu. Projekt byl podán dne 09. 03. 2020 prostřednictvím České pošty na Region Bíle Karpaty. 
 
Celkový rozpočet malého projektu     = 19 178,06 € 
Spolufinancování z EFRR (85 % z celk. rozpočtu MP)  = 16 301,35 € 
Vlastní zdroje spolufinancování (15 % z celk. rozpočtu MP) =   2 876,71 € 
Celkový počet měsíců realizace malého projektu   =       6  
 
Dne 07. 04. 2020 byla žadateli doručena formou e-mailové zprávy výzva k doplnění předmětného projektu. V stanové 14 denní 
lhůtě žadatel doplnil resp. upřesnil vyžádané body resp. otázky. Dne 13. 05. 2020 bylo prostřednictvím e-mailu doručeno 
oznámení, že byl projekt postoupen do závěrečné fáze technického (odborného) hodnocení a po splnění min. bodovacích 
kritérií bude předložen Regionálnímu výboru, kde se rozhodne o schválení resp. neschválení předmětného projektu. 
Jednání 5. Regionálního výboru, proběhne v první polovině měsíce června 2020. O výsledcích budou žadatelé informováni na 
webu RBK, příp. e-mailem, nejdříve od 16. 07. 2020. 
 
 
Na základě výše uvedeného, žádá OSRaP ZM o schválení výše uvedených bodů usnesení, které v takovém znění 
vyžaduje poskytovatel dotace - Region Bílé Karpaty. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
 
Diskuse: 
 

Hlasování o usnesení č. 12 /X.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informaci o připravované spolupráci s městem 
Považská Bystrica dle důvodové zprávy a po projednání schvaluje:  
1. předložení žádosti o NFP za účelem realizace malého projektu „Podpora rozvoja spolupráce a 
výmeny skúseností v kultúrno – spoločenskej oblasti“ 
2. zajištění realizace malého projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci;  
3. zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování realizovaného malého 
projektu ve výši rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého NFP v souladu s podmínkami 
poskytnutí pomoci;  
4. vyčleněnou finanční částku v EUR. 
 

Hlasování o usnesení č. 12 /X.  

Pro:             17     Proti:              0     Zdržel se:       2 Nehlasoval:       1 

 
Usnesení bylo  přijato 
 

10.2 Přeshraniční projekt „ Hovorme o jedle – žime zdravo a chutne“ s Městem Kysucké Nové 
Město, předkladatelé Ing. Jan Kučera, Ing. Michal Laktiš 

 
Důvodová zpráva: 
Jedním z úkolů místní samosprávy je dbát o svůj územní rozvoj ve spolupráci s okolními obcemi resp. přeshraničními obcemi 
(partnery). Město Rožnov pod Radhoštěm se v rámci přeshraniční spolupráce rozhodlo v rámci malého projektu oslovit jako 
partnera projektu Kysucké Nové Mesto, které souhlasilo se vzájemnou spoluprací v rámci projektu.  
 
Región Bílé Karpaty (RBK) – jako Správce – vedoucí partner FMP INTERREG V-A SR - ČR, vydal dne 08. 01. 2020 výzvu na 
předkládání neinvestičních mikroprojektů v rámci prioritní osy 3 - Rozvoj místních iniciativ, Investiční priorita: 5. Podpora právní 
a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (11b) Specifický cíl: 3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně 
přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů.  

 
V rámci předmětné výzvy a podporované oblasti proběhly s přeshraničním partnerem - Město Kysucké Nové Mesto pracovní 
setkání, na kterých se určila oblast spolupráce. V rámci přeshraniční spolupráce při předmětném projektu se partneři zaměří 
na oblast stravování ve školních jídelnách (MŠ a ZŠ). Projektem se zrealizuje kulatý stůl na území žadatele za účasti zástupců 
samosprávy, škol a zástupců hygieny; uspořádají se 2 dvojdenní společné školení (na obou stranách hranice) v oblasti 



zdravého stravování, nových metod a postupů při vaření s ohledem na nutriční a výživové hodnoty, které jsou platné na obou 
stranách hranice. Školení se bude skládat z teoretické a praktické části (vaření s profesionálním kuchařem). V rámci kulatého 
stolu dojde ke společným konzultacím a k výměně zkušeností, prezentací dobré praxe, přenosu know - how v oblasti 
stravování, přípravy jídel pro MŠ a ZŠ. Ze společných aktivit (kulatý stůl, společné školení) vzejde společná publikace = sborník 
společných receptů, servírování, přípravy a využití moderní kuchyňské technologie pro MŠ a ZŠ. Tím se dosáhne pozitivní 
dopad na sociální rozvoj a cílové skupiny přeshraničního regionu. Naplánované aktivity přispějí k interakci na obou stranách 
přeshraničního území. Hodnota projektu bude maximálně v uvedené hodnotě podle výzvy (max. 20 000 € z EFRR). Spoluúčast 
partnera z ČR bude min. 15%. Spolupráce s partnerem v rámci mikroprojektu nebude zahájena, dokud ji neschválí ZM. 
 
Vzhledem k výše uvedeným informacím, Rada města Rožnov pod Radhoštěm vzala dne 22. 02. 2020 na vědomí informaci 
o možnosti získání dotace na oprávněné aktivity v rámci Operačního programu INTERREG V-A SR – ČR – FOND 
MIKROPROJEKTOV (MP) dle důvodové zprávy a uložila Odboru strategického rozvoje a projektů úkol připravit a podat 
žádost o poskytnutí NFP (nenávratný finanční příspěvek) v rámci předmětného Operačního programu INTERREG V-A SR – 
ČR – FOND MIKROPROJEKTOV  v souladu s platnou výzvou a jejími podmínkami (administrativními a finančními) = usnesení 
č. 946/44. 
 
Na základě výše uvedeného, OSRaP zpracoval a předložil ŽoFP pro projekt s názvem „Hovorme o jedle – žime zdravo a 
chutne“ včetně všech relevantních příloh, které požadovala výzva v rámci uvedeného operačního programu. Projekt byl podán 
dne 09. 03. 2020 prostřednictvím České pošty na Region Bíle Karpaty. 
 
Celkový rozpočet malého projektu     = 17 087,00 € 
Spolufinancování z EFRR (85 % z celk. rozpočtu MP)  = 14 523,95 € 
Vlastní zdroje spolufinancování (15 % z celk. rozpočtu MP) =   2 563,05 € 
Celkový počet měsíců realizace malého projektu   =       10  
 
 
Dne 07. 04. 2020 byla žadateli doručena formou e-mailové zprávy výzva k doplnění předmětného projektu. V stanové 14 denní 
lhůtě žadatel doplnil resp. upřesnil vyžádané body resp. otázky. Dne 13. 05. 2020 bylo prostřednictvím e-mailu doručeno 
oznámení, že byl projekt postoupen do závěrečné fáze technického (odborného) hodnocení a po splnění min. bodovacích 
kritérií  bude předložen Regionálnímu výboru, kde se rozhodne o schválení resp. neschválení předmětného projektu. 
Jednání 5. Regionálního výboru, proběhne v první polovině měsíce června 2020. O výsledcích budou žadatelé informováni na 
webu RBK, příp. e-mailem, nejdříve od 16 . 07. 2020. 
 
 
Na základě výše uvedeného, žádá OSRaP ZM o schválení výše uvedených bodů usnesení, které v takovém znění vyžaduje 
poskytovatel dotace - Region Bílé Karpaty. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
 
Diskuse: 
 

Hlasování o usnesení č.  13/X.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informaci o připravované spolupráci s městem 
Kysucké Nové Mesto dle důvodové zprávy a po projednání schvaluje:  
1. předložení žádosti o NFP za účelem realizace malého projektu „Hovorme o jedle – žime zdravo a 
chutne“ 
2. zajištění realizace malého projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci;  
3. zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování realizovaného malého 
projektu ve výši rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého NFP v souladu s podmínkami 
poskytnutí pomoci;  
4. vyčleněnou finanční částku v EUR. 
 

Hlasování o usnesení č.  13/X.  

Pro:             17     Proti:              0     Zdržel se:       2 Nehlasoval:       1 

 
Usnesení bylo  přijato 
 



 

11.1 Závěr kontroly investiční akce Krytý bazén Rožnov s.r.o. „Stavební úpravy 2 NP“, předkladatel 
Alois Vychodil, předseda Kontrolního výboru 

 
Důvodová zpráva: 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm provedl v období 8. 10. 2019 - 5. 2. 2020 kontrolu 
výběrového řízení investiční akce objednatele Krytý bazén Rožnov, spol. s r. o.  „STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATEN 2 NP“. Při této 
kontrole Kontrolní výbor neshledal žádné nedostatky. 
 
Zápis o provedené kontrole je přílohou této důvodové zprávy. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Kontrola výběrového řízení investiční akce Krytý bazén Rožnov s.r.o. „Stavební úpravy 2 NP“ 

 
Diskuse: 
 

Hlasování o usnesení č.  14/X.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí závěry kontrolního výboru z kontrolní akce 
„Kontrola výběrového řízení pro rekonstrukci Krytého bazénu Rožnov, spol. s r.o. 2018“ dle důvodové 
zprávy a její přílohy. 
 

Hlasování o usnesení č.  14/X.  

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 

11.2 Projednání a schválení změny stanov Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, předkladatel 
 Ing. Radim Holiš 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 22. 4. 2020 obdržel starosta města e-mail vedoucí kanceláře Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (dále jen „SOMV“), 
ve kterém vedoucí kanceláře SOMV žádá město Rožnov pod Radhoštěm, jako člena SOMV, o schválení změn stanov SOMV, 
a to v důsledku budoucího přistoupení obce Kelč a dále z důvodu obsahových změn samotných stanov. Finální znění stanov, 
které je předmětem schválení, je uvedeno v příloze č. 1 této důvodové zprávy. Předpoklad jejich účinnosti je od 1. 7. 2020. 
 
Podrobnosti ke změně stanov jsou uvedeny ve sdělení vedoucí kanceláře SOMV níže. Znění stanov, ve kterém jsou zeleně 
vyznačeny změny, najdete v příloze č. 3. 
 
Sdělení vedoucí kanceláře SOMV, paní Evy Rafajové 
 
„Od založení Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (dále jen „SOMV“) v roce 1999 uplynula už dlouhá doba, během které byly 
ve Stanovách SOMV provedeny pouze dílčí změny týkající se nejčastěji seznamu členů SOMV v návaznosti na vstup či 
vystoupení členského města nebo obce.  
 
Z těchto důvodů kancelář SOMV začala už v roce 2019 připravovat rozsáhlou revizi Stanov SOMV. Výsledný návrh upravených 
Stanov SOMV byl konzultován s právníky měst Vsetín, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. Zaslané připomínky 
právníků byly do návrhu upravených Stanov SOMV zapracovány. Do čl. III. Členové SOMV bylo doplněno město Kelč na 
základě podané přihlášky ke členství v SOMV ze dne 3. 12. 2019.  
 
Dne 4. 3. 2020 byl členským městům a obcím SOMV zaslán návrh upravených Stanov SOMV s vyznačenými změnami 
k připomínkování. K zaslanému návrhu SOMV neobdrželo žádné připomínky. 
 
Před schválením upravených Stanov SOMV na jednání Valné hromady SOMV, které je předběžně naplánováno na 4. 6. 2020, 
je nutné schválit upravené Stanovy SOMV v zastupitelstvech členských měst a obcí SOMV.  Z toho důvodu jsou Vám upravené 
Stanovy SOMV se zapracovanými změnami předkládány.“ 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Upravené Stanovy SOMV 



P2 - Přihláška ke členství v SOMV obce Kelč  
P3 - Znění stanov s vyznačenými změnami 
 
Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č. 15 /X.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a schvaluje upravené Stanovy Sdružení obcí 
Mikroregionu Vsetínsko, IČO 70238880, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín ve znění uvedeném v příloze 
č. 1 důvodové zprávy. Schválené upravené stanovy jsou součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č. 15/X.  

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 
12.1. Informace k investičním projektům 
Ing. Dita Vávrová – představuje tabulku projektů na kterých úřad pracuje (příloha č. 3) včetně záruk a možného 
uplatnění záruk. Dále informuje o stavu nejaktuálnějších investičních akcí ve městě: 
1)  Kulturní centrum – dotaci ze strany SFZ jsme obdrželi ve výši 50 mil. Kč probíhá nadlimitní veřejná zakázka na 
část stavba, která je omezená částkou 203 mil. Kč. Zadávací řízení bylo vyhlášeno 20.3. 2020, uchazeči žádali o 
prodloužení termínu a to do 4. 5.2020, následně přišla žádost o zmírnění kvalifikací v režimu dřevěných staveb. 
Tyto změny nikdo nerozporoval. Poslední prodloužení je do 25. 5. 2020  na žádost administrátora akce, které jsme 
akceptovali.  V průběhu zadávacího řízení se o akci zajímalo mnoho firem, na jejich dotazy jsme reagovali. 
Kvalifikace stavby je stále stejná, technická kvalifikace byla v rámci dřevostavby a divadelní a jevištní technologie 
zmírněna o polovinu. Máme prokazatelně zjištěno že nejméně 6 firem podmínky splní.  
2) Přístavba knihovny – byla dokončená dokumentace pro právoplatnost stavby, stavební povolení je vydáno, došlo 
k zapracování připomínek k projektu ze strany SFŽP.  
3) Vodovod Horní Paseky – bylo vydáno uzemní rozhodnutí, vydáno stavební povolení, inklinometrický průzkum 
do června 2020. Setkání se zájemci o vodovodní přípojky je naplánováno na 23.6. 2020 
Další investiční akce, které se realizují :  

• rekonstrukce hřiště 5. květen,  

• dodán nový radar, městský mobiliář a výlepové plochy,  

• parkovací stání u MŠ 1. máje – zahájena smlouva.  

• v řešení je monitorovací stanice ovzduší, kde se nepřihlásil žádný uchazeč.  
Ing. Holiš – děkuje Ing. Vávrové za odvedenou práci, kterou zde v rámci investiční akce výstavba Kulturního centra 
ale i dalších projektů, které představila a doplňuje její výklad.   
p. Koryčanský – táže se, zda má město hmatatelný doklad o tom, že dotaci na KC obdrželo? Dále vidí jako 
pochybení neustálé posouvání termínů a také snížení podmínek pro dřevostavbu. Obává se, aby se vůbec našla 
nějaká firma, která bude schopna objekt postavit za daných podmínek. Také se obává, že celkové rozvolnění 
pravidel bude na úkor kvality.  
Ing. Kučera – v systému ve kterém se žádost o dotaci podává je uvedeno,  že žádost byla potvrzena. Oficiální 
dokumenty jsou většinou doručeny se zpožděním. 
Ing. Holiš – všechny reference jsme si kontrolovali, specifikace dřevostaveb není v republice mnoho,  jedná se o 
dřevěnou konstrukci. Proto se rada města rozhodla o snížení tohoto kritéria. Rozvolňování jsme museli provést, 
abychom dodrželi dikci zákona. Byl to proces. Jsme velmi opatrní, nepromarnili jsme ani chvíli. 
MUDr. Němeček – táže se, zda bude realizován přechod pro chodce u knihovny? 
Ing. Holiš – potvrzuje, jde o první investiční akci pod čarou v rámci investičních akcí bez dotací. Do rozpočtu 
prozatím nebyla dána, budeme soutěžit společně s investiční akcí rekonstrukce ul. Vítězná.  
p. Vychodil – původní zadávací podmínky na KC byly změněny, táže se, zda byli všichni zájemci o změnách řádně 
informováni? Co se týče snížení limitů, obává se, abychom v rámci výše uvedených změn nepřišli o dotační titul 
z důvodu nedodržení podmínek.  
Ing. Holiš – upřesňuje, že dotační podmínky budou součástí smlouvy o dílo. Dodavatel je splnit musí.  



Bc. Blinková – byla se poptat na zadávací podmínky a jejich změny a shrnuje: máme elektronické rozhodnutí o 
přidělení dotace na pasiv 50 mil., kterou město získá, až bude stavba zkolaudovaná a splní podmínky pasivu. Do 
poslední chvíle tak bude město čekat, zda mu bude dotace skutečně přidělena.   
Ing. Kučera – upřesňuje, že takové jsou podmínky dotačních titulů.  O dotaci jsme zažádali, byla nám přidělena, 
ale finance obdržíme až po realizaci stavby. Jde o standartní postup, kdy musíme dodržet všechny podmínky, které 
máme v rámci dotace stanoveny.  
Ing. Holiš – doplňuje, že celý postup pasivu je o technickém detailu stavby, bude zde přísný stavební dozor. 
Nechceme v žádném případě realizační firmu,  která tuto práci nikdy nedělala. Celou stavbu musíme nejdříve 
zafinancovat, dotaci obdržíme až po jejím zhotovení, na tyto podmínky máme schválený a nastavený  úvěr.  
Bc Blinková – táže se na investiční akci Chodník Tylovice-Hážovice, kde byla žádost o dotaci neúspěšná, jaký 
zde bude další postup? Navrhuje do předložené tabulky přehledu investičních akcí doplnit datum zahájení nebo 
ukončení realizace dané investiční akce. PODNĚT! 
Ing. Kučera – potvrzuje, město dotaci na investiční akci chodník Tylovice-Hážovice úsek 3 neobdrželo, 
prověřujeme možnosti jiných dotačních titulů.  
Ing. Holiš – v této záležitosti jednáme s krajem, který nám přislíbil spoluúčast. Majetkoprávní záležitosti máme 
dořešeny.  
Mikulášková odchod – 17:12 
Ing. Mácha – materiál chápe jako dokument neúplných projektů, jde o zásobník za stovky miliónu korun, ale v  
následujících letech zřejmě nebudeme mít na to, abychom vše zrealizovali. Je potřeba vyčlenit investiční akce, 
které jsou pro město potřebné a reálné. Navrhuje takovýto přehled schválit na příštím zasedání zastupitelstva.  
 

 
Informace, různé: 
Bc. Blinková  – žádá o vysvětlení aktuální situace na ZŠ Záhumení, kde se řeší dlouhodobé mezilidské problémy 
mezi pedagogy. Rodiče se nyní odchodem některých učitelů cítí znepokojeni a žádají informace, jak to se školou 
bude pokračovat. 
Ing. Holiš – dodává, že informace o aktuálním dění na škole má pouze zprostředkované. Ve škole je dlouhodobý 
problém mezivztahový a vina je oboustranná. Paní ředitelka podala výpověď, zřizovatel vyhlásil výběrové řízení. 
Poukazuje na velmi neprofesionální jednání zaměstnanců školy vůči rodičům žáků. Upozorňuje, že zřizovatel má 
v této věci ze zákona  velmi omezené pravomoci.  
Ing. Kučera  – o problémech na škole víme, šlo o personální problémy, jejichž řešení bylo v  kompetenci ředitele 
školy. My jsme nabídli právní i psychologické poradenství.  Nyní se problémy přesouvají mimo školu na rodiče 
žáků. Za město, jako zřizovatele je snaha školu a její provoz zachovat. Proběhne schůzka s rodiči, kde je budeme 
informovat o dalších možnostech a variantách.  
p. Koryčanský – vznáší dotaz, kdy se začne bourat kino a kdy se začne se stavbou Kulturního centra? Dále vznáší 
PODNĚT, aby sochy svatých na Masarykově náměstí byly doplněny informační cedulkou, kdy a kým byly 
zhotoveny  a o jaké sochy se jedná. Dále zmiňuje problém hodin na věži kostela, které se zastavily, potřebují 
opravu, ale bylo zjištěno, že jsou majetkem města od roku 1953, byť samotný  kostel je majetkem římskokatolické 
farnosti. Žádá, aby se město podílelo na opravě těchto hodin.  
Ing. Holiš –  upřesňuje, že v roce 2004 byla zastupitelstvem města schválena grantová finanční podpora na opravu 
hodin. Máme sekci individuálních grantů, ze kterých město může uvolnit finance. Kompetentní pracovníci mohou 
napomoci s vyplněním grantové žádosti. Město hodiny nemá v majetku. Navrhuje v této záležitosti svolat schůzku 
a záležitost dořešit.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13.  ZÁVĚR 
Ing. Holiš poděkoval zastupitelům za spolupráci a konstruktivní jednání. 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno:   v 18:25  hod.  
 
 
V Rožnově pod Radhoštěm     datum vyhotovení zápisu: 2.6.2020 
 
Předsedající:                            Ing. Radim Holiš          ……………………………………………… 
 
 
 
Věcnou správnost zápisu ověřili:                  
 
                                                                                                        
    Ing. Jiří Sapík    …………………………………………… 
   
 
    Libor Adámek      …………………………………………… 
 
 

 
 


