
Z Á P I S 

Z IX. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm 
konaného dne 11. února, od 14:00 hodin. 

Usnesení jsou upravena 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 IX. zasedání 
zastupitelstva byla zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 4.2. 2020 do 12. 2.  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 Mgr. Martin Drápal 
 
V úvodu zasedání předsedající za všechny přítomné poblahopřál panu Jiřímu Martinkovi k jeho kulatým 
narozeninám.  

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

➢ Jarmilu Mikuláškovou 
➢ Aloise Vychodila 

  
Oba navržení vyjádřili souhlas.   
 
Zapisovatelem jmenoval Petru Holišovou.  
 

      Hlasování o ověřovatelích zápisu: 

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

       
     Návrh byl přijat. 
 
Do návrhové komise předsedající určil: 

 
➢ Lenku Střálkovou, jako předsedu  
➢ Martina Drápala   
➢ Libora Adámka  

Všichni navržení vyjádřili souhlas. 
 
Hlasování o členech návrhové komise:  

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

       
   Návrh byl přijat. 
 
 
 
 



 
 
3. Schválení programu zasedání:  
 

PROGRAM 
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 
6. ODBOR FINANČNÍ 
předkladatel Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Radim Holiš 
6.1 Rozpočtové opatření č. 1 
6.2 Změna vyhlášky o místních poplatcích  
 
7.  ODBOR SPRÁVY MAJETKU 
Oddělení majetkoprávní, předkladatel Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš   
7.1 Projednání a schválení směnné smlouvy se smlouvou darovací na směnu pozemků a bezúplatný převod chodníku, 

opěrných zídek a veřejného osvětlení chodníku mezi městem a společností  RETIGO s.r.o. 
7.2 Projednání a schválení směnné smlouvy se smlouvou darovací na směnu pozemků a bezúplatný převod veřejně 

přístupné účelové komunikace mezi městem a společností  RETIGO s.r.o. 
7.3 Projednání a schválení směnné smlouvy na směnu pozemků p.č. 3728/6, p.č. 3728/94, p.č. 3728/97 a p.č. 3728/104 

ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za pozemky ve vlastnictví České republiky – Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, vše pozemky pod a u silnice I/35 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. nábřeží Dukelských hrdinů) 

7.4 Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování a převod nové veřejné dopravní infrastruktury, účelové 
komunikace na části pozemku p.č. 249/27 v k.ú. Rožnov p.R. a části pozemku p.č.729 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví 
města Rožnov pod Radhoštěm se soukromým investorem v lokalitě ul. Hrnčířská  

7.5 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě směnné na směnu části městského pozemku p.č. 11 za pozemek 
p.č. 3690/42 a část pozemku p.č. 3690/21 ve vlastnictví společnosti Moravská nemovitostní a.s. s dohodou o budoucím 
zřízení předkupního práva pro město Rožnov pod Radhoštěm (Paláčkův mlýn) 

7.6 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k věcem na vybudování a převod technické 
infrastruktury ke stavbě „Komunikace a inženýrské sítě na parc. č. 1565/4, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm“ se 
soukromými investory v lokalitě ul. Sluneční (část plochy BI č.35) 

 
8. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY, 
předkladatel Mgr. Ing. Veronika Janíková, Ing. Radim Holiš  
8.1 Volba přísedících k Okresnímu soudu ve Vsetíně pro období 2020 - 2024  
8.2 Schválení odměn členům a předsedům komisí a výborů za rok 2019, kteří nejsou současně zastupiteli města  
8.3 Aktualizace "Zásad pro poskytnutí odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, členům výborů zastupitelstva 

města, komisí rady města a zvláštních orgánů města" a stanovení výše odměny za výkon funkce neuvolněného 
místostarosty 

 
předkladatel Mgr. Ing. Veronika Janíková, Mgr. Kristýna  Kosová  
8.4      Pojmenování ulice - Harcovna 
 
9. ODBOR ŠKOLSTVÍ A SPORTU  
předkladatel Ing. Dušan Vrážel, Ing. Jan Kučera  
9.1      Projednání a schválení Individuální dotace 1. kolo 
9.2 Projednání a schválení Programové podpory 2020 
 
 
10. ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE A PROJEKTŮ  
předkladatel Ing. Michal Laktiš, Ing. Jan Kučera   
10.1 Informace o spolupráci města Rožnov pod Radhoštěm s partnerskými městy v roce 2020  
10.2 Rodinná politika města Rožnov pod Radhoštěm 2020 - 2022 
10.3 Potvrzení o zajištění vlastních zdrojů na dofinancování projektu JSDH_ V2_ 2020 „Pořízení nového dopravního 

automobilu“ 



10.4 Projednání a schválení Plánu přípravy na stárnutí 2020 - 2021 
 
11.  OSTATNÍ PODÁNÍ 
11.1 Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2019, předkladatel Ing. Radim Holiš, Bc. Aleš Pilař 
 
11.2 Vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm, předkladatel Mgr. Kristýna 
Kosová 
 
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:             20  Proti:                    0 Zdržel se:         0 Nehlasoval:         0 

       
   Program byl přijat. 
 
4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města, předkladatel Mgr. Roman Hep 
Zastupitelstvo města uložilo starostovi a městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, formou usnesení, 
níže uvedené úkoly a v této zprávě je popsán průběh jejich plnění. 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 9/XXIII, ze zasedání ZM konaného 27.2.2018: 
(bod č. 7.7. Projednání a schválení nabytí části pozemků p.č. 1040/11, p.č. 1040/21 a p.č. 1040/66 v 
k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín, kde 
hospodaření se svěřeným majetkem kraje přísluší Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel 
Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města Rožnov p.R. 
(pro budoucí stavbu chodníku ve vlastnictví města) formou bezúplatného převodu.) předkladatel Ing. 
Kubiš 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje nabytí pozemků:  
p.č. 1040/11 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 26,7 m2 
p.č. 1040/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 23,4 m2  
p.č. 1040/66 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 14,6 m2,  
vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (přesná výměra pozemků bude stanovena geometrickým plánem po dokončení stavby 
chodníku) a vyznačené v situačním snímku z vlastnictví Zlínského kraje, IČ: 70891320, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76001 Zlín 
do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm formou bezúplatného převodu, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá 
Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit darovací smlouvy a následně je předložit k projednání a schválení 
zastupitelstvem města. 
 
Plnění úkolu 24.4.2018: Úkol v řešení - výpis z usnesení ZM č. 9/XXIII odeslán na Zlínský kraj, majetkoprávní oddělení. 
Plnění úkolu 12.6.2018: Ze Zlínského kraje vzešel požadavek na doplnění podkladů o schválení bezúplatného převodu p.č. 
1040/50 ve vlastnictví města Rožnov p.R. Zastupitelstvo města  Rožnov p.R. bude projednávat záležitost v bodě č. 7.4. ZM 
dne 12.6.2018. Z usnesení vzešel úkol, který je řešen v úkolech ze zasedání ZM 12.6.2018 
Plnění úkolu 4. 9. 2018  Podklady předány na Zlínský kraj. Darovací smlouvy budou připraveny po dokončení a zaměření 
stavby náhradního chodníku na pozemcích Zlínského kraje.  
Plnění úkolu k datu 3.12.2018: Darovací smlouva bude připravena po dokončení a zaměření stavby náhradního chodníku na 
pozemcích Zlínského kraje. Stavba náhradního chodníku bude realizována v průběhu r.2019. 
Plnění úkolu k datu 6.2.2019: platí stav k 3.12.2018 
Plnění úkolu k datu 8.4.2019: platí stav k 3.12.2018 
Plnění úkolu k datu 6.6.2019: platí stav k 3.12.2018 
Plnění úkolu k datu 2.9.2019: stavba náhradního chodníku byla dokončena, odsouhlaseno vypracování geometrického plánu, 
po jeho dokončení bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu se stavbou a následně bude zahájeno majetkoprávní 
vypořádání se Zlínským krajem.   
Plnění úkolu k datu 29.10.2019: dne 23.10.2019 byl vydán kolaudační souhlas se stavbou chodníku na ul. Moravská, po 
předání podkladů od odboru investic bude proveden ve spolupráci se Zlínským krajem zápis stavby do katastru nemovitostí a 
následně bude zahájeno majetkoprávní vypořádání se Zlínským krajem. 



Plnění úkolu k datu 2.12.2019: Majetkoprávní vypořádání se Zlínským krajem bude z důvodu žádosti Zlínského kraje o zápis 
věcného břemene pro splaškovou kanalizaci v dotčených pozemcích zahájeno až po zápisu Smlouvy o zřízení služebnosti do 
katastru nemovitostí (smlouva bude projednána na RM dne 13.12.2019).   
Plnění úkolu k datu 3.2.2020 Byl proveden zápis Smlouvy o zřízení služebnosti do katastru nemovitostí. Na majetkoprávní 
oddělení Zlínského kraje byly zaslány podklady (2x GP + kolaudační souhlas s užíváním stavby chodníku) pro připravení 
majetkoprávního vypořádání mezi městem Rožnov p.R. a Zlínským krajem (SŠIEŘ). 

✓ 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). 
 

✓ 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.  

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 12/VII., ze zasedání ZM konaného 5.11.2019: 
(bod č 9.1 Projednání a schválení Individuální dotace - III. kolo 2019,)   zpracovatel  Ing. Vrážel 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace společnosti Post Bellum, o.p.s. 
Štěpánská 704/61, 110 00 Praha 1, IČ 26548526 ve výši 45.450 Kč na projekt Nezapomeňme - listopad 89 na střední Moravě 
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. 20/II dne 11. 12. 2018 s příjemcem individuální 
dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a sportu MěÚ k podpisu této smlouvy. 
Plnění úkolu k datu 2.12.2019: Odbor školství a sportu připravil smlouvu a zaslal ji příjemci k podpisu. Doposud se podepsaná 
smlouva od příjemce nevrátila zpět. 
Plnění úkolu k datu 3.2.2020 : Smlouva podepsána a vrácena příjemcem dne 17.12.2019, k tomuto datu podepsána vedoucím 
odboru školství. Dotace proplacena z účtu města dne 18.12.2019 
 

✓ 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.  

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 22/VIII., ze zasedání ZM konaného 10.12.2019: 
(bod č 8.1 Navržení a volba kandidátů na funkci přísedících u Okresního soudu ve Vsetíně na volební 
období 2020 - 2024)   zpracovatel Mgr. Ing. Janíková 
Zastupitelstvo města  navrhuje do funkce přísedící Okresního soudu ve Vsetíně za město Rožnov pod Radhoštěm Vlastu 
Kučerovou Rožnov pod Radhoštěm a pověřuje starostu města podáním žádosti o vystavení osvědčení dle zákona č. 451/1991 
Sb., ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon).   
Plnění úkolu k datu 3.2.2020: Úkol splněn. Volba přísedících je předmětem samostatného podání č. 8.1 dne 11. 2. 2020.  

 
4.2 Zpráva o činnosti rady města, předkladatel Mgr. Roman Hep 
Mgr. Hep informoval,  že rada města se od posledního řádného zasedání zastupitelstva sešla celkově na 4 
zasedáních v termínech: 13.12.2019,  v roce 2020 pak v termínech: 17.1., 24.1. a 31.1. Celkem bylo projednáno 
115 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 : 
Bc. Blinková – táže se na změnu organizační struktury, kterou schválila rada města dne 31.1.2020. Je 
vyhlášeno výběrové řízení na tiskového mluvčího a vznik nového odboru s novým místem vedoucího odboru. 
Domnívá se, že stávající oddělení správních činností, které má být součástí nově vzniklého odboru funguje 
naprosto samostatně a spolehlivě a vedoucí úředník na lidské zdroje by se měl zaobírat celým úřadem. Také 
poukazuje na to, že práci bývalého tiskového mluvčího nyní vykonávají 3 osoby.  
Mgr. Hep – funkce tiskového mluvčího je stále neobsazená, až nyní bylo vyhlášeno výběrové řízení na tuto 
pozici. Co se týče personálních záležitostí, každé vedení má právo vybrat si své nejbližší spolupracovníky. U 
tiskového mluvčího nebyla vzájemná důvěra na obou stranách. Proto došlo k dohodě a odchodu Mgr. Grosse. 
Jde již o uzavřenou záležitost. Co se týče oddělení správních činností, toto funguje správně. Máme však mnoho 
úkolů vyplývajících z projektů. Celé oddělení chceme posunout a zřídit lepší komunikaci mezi úředníky a občany, 
co se týče objednávkového systému a uspořádání. Je tedy logické, že i toto oddělení chceme řídit projektově. 
Potřebujeme kolegy, kteří jsou schopni komunikovat napříč úřadem, nikoli jen v rámci svého odboru či oddělení. 
Na úřadě máme nový orientační  systém, který v budoucnu bude propojen s objednávkovým systémem. Bližší 
vysvětlení rád poskytne osobně, je připraven k diskusi.  
PhDr. Drápala – táže se,  kdy bude obsazeno uvolněné místo člena školské rady na ZŠ Pod Skalkou?  Z důvodu 
dlouhodobé nemoci dalšího člena bude tato školská rada nefunkční. 
Ing. Kučera – rada města se tímto problémem bude zabývat na svém únorovém zasedání.  



Ing. Mácha – co se týče změn organizační struktury úřadu, tyto jsou v plné kompetenci vedoucího úřadu. Táže 
se, zda jsou tyto organizační změny mají vazbu na rozpočet města? 
Mgr. Hep – změny jsou  rozpočtově neutrální, nevznikají náklady navíc.  
Ing. Holiš  – dodává, že  tajemník úřadu má důvěru a podporu i ze strany rady města, která tuto organizační 
strukturu schválila.  
 
5.1. – informace soudní spor s IPR 
Mgr. Petra Pšenicová krátce informovala, že od prosincového zasedání zastupitelstva došlo u sporu ve věci o 
určení vlastnictví k budovám základní školy Záhumení a mateřské školy na Koryčanských Pasekách k posunu. 
V závěru loňského roku město obdrželo rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, který rozhodl o zrušení rozsudku 
Krajského soudu v Ostravě o zastavení řízení ve věci určení vlastnictví k budovám Základní školy Záhumení a 
Mateřské školy na Koryčanských Pasekách a současně věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení, přičemž 
nařídil, aby v dalším řízení věc projednal a rozhodl jiný senát Krajského soudu v Ostravě. V minulém týdnu Krajský 
soud v Ostravě nařídil jednání na 31.3.2020. 
 
Ve věci vylučovací žaloby do exekuce na budovu školy a školky bylo jednání původně nařízené na 7.1.2020 
Okresním soudem Praha – východ odročeno na 18.2.2020.  
Právní zástupce města současně podniká další kroky k odvrácení exekuce na budovu školky a školy. 
 

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 1/2020, předkladatelé Ing. Radim Holiš, Ing. 
Martin Hrnčárek 

 
Důvodová zpráva: 
V navrhovaném rozpočtovém opatření reagujeme na aktuální změny finančních operací roku 2020. 
V ROP č. 1 se jedná o aktualizaci příjmové stránky rozpočtu, a to v návaznosti na potvrzené dotace. Upřesňujeme dotaci na 
výkon státní správy a zapojujeme dotace na nákup dvou vozidel (CNG, Elektromobil). 
 
Na straně výdajů jde zejména o: 
 
1) Zapojení nákladů na nákup vozidel. 
2) Navýšení položky na nákup zákonných ochranných pomůcek pro zaměstnance. Tento výdaj se chybou nedostal do 
rozpočtu 2020 v potřebné výši. 
3) Reagujeme na organizační změnu schválenou RM dne 31.1.2020, účinnou od 1.3.2020, kdy byl vytvořen nový Odbor 
kvality a správní agendy, který bude zastřešovat dnešní oddělení správních činností (občanské průkazy, matrika, pasy a 
personální a mzdovou agendu). V návaznosti na tuto organizační změnu převádíme adekvátní část rozpočtových prostředků 
na takto nově vzniklý odbor bez nároku na zvýšení. 
4) Výdaje na analýzy v oblasti bezpečnosti dopravy. 
5) Prostředky na přeložku ČEZ – ul. Vítězná. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – rozpočtové opatření č.1/2020 

 
Diskuse: 
Bc Blinková – na pořízení elektromobilu je poměrně výrazná dotace oproti dotaci na CNG,  táže se,  zda je to 
maximální výše dotace, kterou jsme mohli na vůz CNG obdržet? 
Ing. Kučera – potvrzuje, že obě částky, které jsme obdrželi v rámci dotací,  jsou částky maximální.   
p. Koryčanský – co se týče prostředků na přeložku ČEZ- ul. Vítězná, není si jist, zda vybudování těch několika 
parkovacích stání stojí za tak vysokou částku.  
Ing. Holiš – parkovací místa jsou v lokalitě potřebná, proto je nutno vynaložit finance na přeložku ČEZ, který 
pokládá sítě tam, kde město požaduje. U ulice Vítězná je zapotřebí alokovat celou částku.  
Bc. Blinková – dodává, že parkovací místa jsou v lokalitě potřebná, řešíme také dostupnost a bezpečnost pro 
integrovaný záchranný systém.  
 
(zápis Finančního výboru je přílohou č. 2 k tomuto zápisu) 
 
 



 
Hlasování o usnesení č.    2/IX.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 v rozsahu 1.968 tis. 
Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 

Hlasování o usnesení č. 2 /IX.  

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 

6.2 Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 o místních poplatcích., 
předkladatelé Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek 

 
Důvodová zpráva: 
Dne 6. listopadu 2019 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 278/2019 Sb. novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“). Předmětnou novelou došlo k výrazným změnám zákona 
o místních poplatcích, které vyžadovaly zrušení či úpravu stávajících obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích ze 
strany obcí tak, aby s účinností od 1. ledna 2020 odpovídaly změněnému znění zákona o místních poplatcích.  
 
Přijetí novely zákona o místních poplatcích necelé dva měsíce před nabytím její účinnosti značně zkomplikovalo činnost obcí 
v závěru roku 2019 a kladlo zvýšené nároky nejen na územní samosprávy, ale i na Ministerstvo vnitra, kterému přísluší výkon 
dozoru nad zákonností obecně závazných vyhlášek.  
 
Koncentrace vydávání obecně závazných vyhlášek do velmi krátkého období neumožnilo Ministerstvu vnitra posoudit zasílané 
obecně závazné vyhlášky ve standardní 30 denní lhůtě od jejich doručení. Doposud Ministerstvo vnitra obdrželo již více než 5 
tisíc nově vydaných vyhlášek a doručení dalších cca 10 až 15 tisíc vyhlášek předpokládá v průběhu měsíce ledna a února. 
 
Vyhláška č. 3/2019, která byla ZM schválena 10.12.2019, neprošla z výše uvedených důvodů standardním kontrolním 
procesem na MVCR a kontrola byla městu doručena až v měsíci lednu 2020 s určitými doporučeními, které jsme do překládané 
vyhlášky zapracovali. Pro názornost jsou zapracované změny v příloze označeny zelenou barvou. 
 
Resumé: 
 
Základní koncept vyhlášky (typy poplatků, jejich výše atd..) nebyly rozporovány.  
Bylo dáno doporučení ke změně zejména: 
 
a) Poplatek ze psů – vypuštění úpravy o vzniku a zániku poplatkové povinnosti, neboť tato je upravena přímo v zákoně 
a zákon její další úpravu (byť neměnící smysl zákona) nepředpokládá.  
b) Poplatek ze psů – upravení přechodného ustanovení na slevy pro osoby, které mají statut „důchodce“ ale nedosáhly 
věku 65 let. Přesunuto ze závěrečných ustanoveních do čl. 6 odst. 5 OZV ve znění, které doporučilo MV ČR. 
c) Ostatní drobné úpravy v nepřesnostech označení a textového ujasnění. 
 
Z praktických důvodu bylo právníkem odboru kanceláře starosty doporučeno, aby byla vydána zcela nová vyhláška a opravy 
nebyly řešeny formou dodatku. Pro občana je tato varianta přehlednější. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místních poplatcích dle doporučení úprav MVCR 
P2_ příloha č. 1 OZV 1/2020 
P3_ příloha č. 2 OZV 1/2020 

 
Diskuse: 
Ing. Hrnčárek – upřesnil, že se jedná o legislativní doladění v textu vyhlášky. Nedošlo ke změně částek.  
 
 
 
 
 



 
Hlasování o usnesení č.    3/IX.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o 
místních poplatcích dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená obecně závazná vyhláška č. 1/2020 je 
součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č. 3/IX.  

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 

 
Řízení zastupitelstva přebírá Mgr. Kosová 

 
7.1 Projednání a schválení směnné smlouvy se smlouvou darovací na směnu pozemků a 

bezúplatný převod chodníku, opěrných zídek a veřejného osvětlení chodníku mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm a společností RETIGO, předkladatelé , Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim 
Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Společnost RETIGO s.r.o., se sídlem Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60794062 (dále jen „RETIGO“) 
vybudovala parkoviště, chodník, opěrnou zídku, osvětlení parkoviště, osvětlení chodníku, vedení NN s přilehlou zelení 
v souladu se Smlouvou o budoucí smlouvě směnné č. 226/2017/OSM uzavřenou dne 28.06.2017 ve znění dodatku č. 1 ze 
dne 24.06.2019 (dále jen „budoucí směnná smlouva“ viz příloha č. 1 a 2 tohoto podání) na pozemcích p.č. 851/1, p.č. 851/2, 
p.č. 851/3 a p.č. 852/2 ve svém  vlastnictví a na pozemcích p.č. 842/6, p.č. 842/7, p.č. 842/8, p.č. 842/9, p.č. 842/10, p.č. 
842/11 a p.č. 842/12  ve vlastnictví města, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v lokalitě Láň (dále jen „stavba“).  
Stavba byla vybudována dle projektové dokumentace označené „Parkoviště RETIGO II“ vypracované Ing. Leošem Zadrapou, 
Juřinka 131, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 69593094 (dále jen „projektová dokumentace“) na základě rozhodnutí o umístění 
stavby vydaného MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Odborem výstavby a územního plánování dne 3.10.2017, spisová značka 
MěÚ/Výst/27062/2017/Šr pod č.j. MěÚ-RpR/34289/2017 a rozhodnutí - stavební povolení vydaného MěÚ Rožnov pod 
Radhoštěm, Odborem výstavby a územního plánování dne 26.01.2018, spisová značka MěÚ/Výst/43490/2017/Šr pod č.j. 
MěÚ-RpR/03584/2018 pro stavbu parkoviště RETIGO II- opěrná zídka, MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Odborem výstavby a 
územního plánování vydaného dne 6.3.2018, spisová značka MěÚ/Výst/43488/2017/Pa pod č.j. MěÚ-RpR/07743/2018 pro 
stavbu parkoviště pro 47 osobních automobilů, chodníku a odvodnění parkoviště drenáží. 

K užívání opěrné zídky, osvětlení parkoviště, osvětlení chodníku a vedení NN byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby 
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Odborem výstavby a územního plánování dne 23.9.2019, spisová značka 
MěÚ/Výst/38752/2019/Šr pod č.j. MěÚ-RpR/47551/2019. 

K užívání parkoviště pro 47 osobních automobilů, chodníku pro pěší a odvodnění parkoviště drenáží byl vydán kolaudační 
souhlas s užíváním stavby MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Odborem životního prostředí a výstavby, Oddělením výstavby dne 
22.10.2019 spisová značka MěÚ/Výst/41641/2019/Pa pod č.j. MěÚ-RpR/57447/2019. 

Společnost RETIGO v souladu s budoucí směnnou smlouvou požádala dne 9.12.2019 o uzavření konečné směnné smlouvy, 
jejíž předmětem bude směna pozemků a dále také převod chodníku, opěrných zídek a veřejného osvětlení chodníku na město. 
Rozsah směny pozemků:   
Společnosti RETIGO mají být převedeny pozemky p.č. 842/6 o výměře 19 m2, p.č. 842/7 o výměře 29 m2, p.č. 842/8 o výměře 
112 m2 a p.č. 842/9 o výměře 37 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm – celkem 197 m2 (předpokládaný rozsah 
směny dle budoucí směnné smlouvy byl 288 m2). 
Městu mají být převedeny pozemky p.č. 851/2 o výměře 101 m2 a p.č. 851/3 o výměře 25 m2 ve vlastnictví společnosti 
RETIGO – celkem 126 m2,   
(předpokládaný rozsah směny dle budoucí směnné smlouvy byl 53 m2).  
 
Ze strany společnosti RETIGO bude na město převeden pozemek p.č. 851/2 v celém rozsahu. Důvodem je umožnit městu 
dobudovat chodník pro bezpečné spojení centra města a městského hřbitova podél silnice III/4868 bez dalších majetkových 
převodů mezi smluvními stranami.   
 
V souladu s budoucí směnnou smlouvou bude dále na město bezúplatně převedena - darována nově vybudovaná stavba 
chodníku podél silnice III/4868 na ulici Videčská včetně 2 opěrných zídek a veřejné osvětlení chodníku. 



Hodnota vybudovaných staveb:  chodník ……………………… 114.309,76 Kč  
    veřejné osvětlení chodníku .. 124.920,00 Kč 

opěrné zídky ………………. 191.915,46 Kč 

Celkem …………………….. 431.145,22 Kč bez DPH 
 
Záměr na směnu pozemků, jenž jsou předmětem směnné smlouvy se smlouvou darovací, byl schválen Radou města Rožnov 
pod Radhoštěm dne 17. 01. 2020 usnesením č. 844/39 a zveřejněn na úřední desce města Rožnov pod Radhoštěm od 20. 
01. 2020 do 05.02.2020, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pokud v době zveřejnění záměru na směnu pozemků 
bude vznesena  připomínka či podnět ke směně pozemků, bude zastupitelstvo města o připomínkách nebo podnětech 
informováno předkladatelem při projednávání tohoto bodu. 
Směna pozemků bude provedena bez finančního vyrovnání. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a bezúplatný převod – darování staveb 
chodníku podél silnice III/4868 na ulici Videčská včetně opěrných zídek a veřejného osvětlení chodníku ve znění směnné 
smlouvy se smlouvou darovací č. 27/2020/OSM uvedené v příloze č. 3, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 

 
Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č.    4/IX.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje směnu pozemků p. č. 842/6  o výměře 19 m2, p.č. 
842/7 o výměře 29 m2 , p. č. 842/8  o výměře 112 m2 a  p. č. 842/9  o výměře 37 m2 ve vlastnictví města 
Rožnov pod Radhoštěm, za pozemky p. č. 851/2 o výměře 101 m2 a p. č. 851/3 o výměře 25 m2 ve vlastnictví 
společnosti RETIGO s.r.o., se sídlem, Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60794062, vše v k. ú. 
Rožnov pod Radhoštěm a nabytí liniové stavby chodníku, opěrných zídek a liniové stavby veřejného 
osvětlení chodníku vybudovaných společností  RETIGO s.r.o., se sídlem, Láň 2310, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, IČO 60794062 darováním do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a uzavření směnné 
smlouvy se smlouvou darovací č. 27/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností 
RETIGO s.r.o., se sídlem, Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60794062 ve znění uvedeném v 
příloze č. 3 důvodové zprávy. Schválená směnná smlouva se smlouvou darovací je součástí tohoto 
usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č. 4/IX.  

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 

7.2 Projednání a schválení směnné smlouvy se smlouvou darovací na směnu pozemků a 
bezúplatný převod veřejně přístupné účelové komunikace mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm a společností RETIGO s.r.o., předkladatelé , Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Společnost RETIGO s.r.o., se sídlem Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60794062 (dále jen „RETIGO“) 
vybudovala přeložku veřejně přístupné účelové komunikace ve vlastnictví města směřující k psímu útulku v souladu se 
Smlouvou o budoucí smlouvě směnné č. 258/2017/OSM uzavřenou dne 02.10.2017 (dále jen „budoucí směnná smlouva“ viz 
příloha č. 1) na pozemcích p.č. 782/36, p.č. 782/37, p.č. 782/38 a  p.č. 782/39 ve svém  vlastnictví a na pozemcích p.č. 782/9, 
p.č. 782/34, p.č. 782/35, p.č. 846/2,  p.č. 846/4, p.č. 846/5, p.č. 846/6 a  p.č. 846/8  ve vlastnictví města, vše v k.ú. Rožnov 
pod Radhoštěm v lokalitě Láň  (dále jen „stavba“).  
Stavba byla vybudována dle projektové dokumentace označené „Nová účelová komunikace - RETIGO“ vypracované Ing. 
Leošem Zadrapou, Juřinka 131, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 69593094 (dále jen „projektová dokumentace“) na základě 
rozhodnutí o umístění stavby vydaného MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Odborem výstavby a územního plánování dne 
28.06.2018, spisová značka MěÚ/Výst/20873/2018/Šr pod č.j. MěÚ-RpR/22369/2018, rozhodnutí o odstranění stavby 
vydaného MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Odborem výstavby a územního plánování dne 06.11.2018, spisová značka 

P1 – Smlouva o smlouvě budoucí směnné č. 226/2017/OSM 
P2 – Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 226/2017/OSM 
P3 – Směnná smlouva se smlouvou darovací č. 27/2020/OSM  



MěÚ/Výst/39036/2018/Pa pod č.j. MěÚ-RpR/41937/2018 pro odstranění části účelové komunikace, rozhodnutí – stavební 
povolení vydaného MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Odborem výstavby a územního plánování dne 16.11.2018, spisová značka 
MěÚ/Výst/39035/2018/Pa             pod č.j. MěÚ-RpR/43102/2018 pro účelovou komunikaci.  

K užívání nově vybudované účelové komunikace byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby MěÚ Rožnov pod 
Radhoštěm, Odborem životního prostředí a výstavby, Oddělením výstavby dne 30.10.2019 spisová značka 
MěÚ/Výst/46130/2019/Pa pod č.j. MěÚ-RpR/59764/2019.  

Platnost budoucí směnné smlouvy vypršela po dvou letech od jejího podpisu, tj. dne 02.10.2019, přesto v souladu 
s ustanovením čl. V odst. 9 společnost RETIGO požádala o uzavření konečné směnné smlouvy, jejíž předmětem bude směna 
pozemků a převod nově vybudované komunikace (přeložky) na město. 
Společnost Retigo svou žádost o směnu dále rozšířila o pozemky p.č. 846/3 a p.č. 846/9, na kterých se nachází zeleň a tyto 
pozemky sousedí s areálem společnosti Retigo. O tuto zeleň se společnost RETIGO chce starat, a to z důvodu lepšího přístupu 
k budovám areálu včetně jejich údržby (viz. žádost ze dne 21.11.2019).  
Rozsah směny pozemků po realizaci stavby a geometrickém zaměření – oddělení p.č. 782/41:   
Společnosti RETIGO mají být převedeny pozemky - p. č. 846/3 o výměře 200 m2, p.č. 846/9 o výměře 86 m2 a část pozemku 
p. č. 782/21 nově oddělená a označená dle geometrického plánu 
č. 6593-84/2019 jako pozemek p.č. 782/41 o výměře 1033 m2, jehož součástí je zpevněná plocha sloužící původně jako 
účelová komunikace, vše ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm – celkem 1 319 m2 (předpokládaný rozsah směny dle 
budoucí směnné smlouvy byl 1011,5 m2). 
 
Městu Rožnov pod Radhoštěm mají být převedeny pozemky - p. č. 782/36 o výměře 46 m2, 
p. č. 782/37 o výměře 385 m2, p. č. 782/38 o výměře 20 m2 a p. č. 782/39 o výměře 18 m2 ve vlastnictví společnosti RETIGO 
– celkem 469 m2 (předpokládaný rozsah směny dle budoucí směnné smlouvy byl 426 m2).  
V souladu s budoucí směnnou smlouvou bude dále na město převedena nově vybudovaná veřejně přístupná účelová 
komunikace. Celkové náklady na vybudování této komunikace včetně geometrického zaměření, poplatků za vynětí apod. činí 
2 988 834,- Kč bez DPH.       
Záměr na směnu pozemků, jenž jsou předmětem směnné smlouvy se smlouvou darovací, byl schválen Radou města Rožnov 
pod Radhoštěm dne 17. 01. 2020 usnesením č. 845/39 a zveřejněn na úřední desce města Rožnov pod Radhoštěm od 20. 
01. 2020 do 05.02.2020, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pokud v době zveřejnění záměru na směnu pozemků 
bude vznesena připomínka či podnět ke směně pozemků, bude zastupitelstvo města o připomínkách nebo podnětech 
informováno předkladatelem při projednávání tohoto bodu. 
Směna pozemků bude provedena bez finančního vyrovnání. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a bezúplatný převod – darování veřejně 
přístupné účelové komunikace ve znění směnné smlouvy se smlouvou darovací č. 32/2020/OSM uvedené v příloze č. 2, jak 
je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – Smlouva o smlouvě budoucí směnné č.  258/2017/OSM 
P2 – Směnná smlouva se smlouvou darovací č. 32/2020/OSM 
 

 
Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č.    5/IX.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje směnu  pozemků  p. č. 846/3 o výměře 200 m2, p.č. 
846/9 o výměře 86 m2 a části pozemku  p. č. 782/21 nově oddělené a označené dle geometrického plánu                      
č. 6593-84/2019 jako pozemek p.č. 782/41 o výměře 1033 m2, to vše ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm, za pozemky p. č. 782/36 o výměře 46 m2, p. č. 782/37 o výměře 385 m2, p. č. 782/38 o výměře 
20 m2 a p. č. 782/39 o výměře 18 m2 ve vlastnictví společnosti RETIGO s.r.o., se sídlem, Láň 2310, 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60794062, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, nabytí liniové stavby veřejně 
přístupné účelové komunikace vybudované společností  RETIGO s.r.o., se sídlem, Láň 2310, 756 61 Rožnov 
pod Radhoštěm, IČO 60794062 darováním do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a uzavření směnné 
smlouvy se smlouvou darovací č. 32/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností 
RETIGO s.r.o., se sídlem, Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60794062 ve znění uvedeném v 
příloze č. 2 důvodové zprávy. Schválená směnná smlouva se smlouvou darovací je součástí tohoto 
usnesení. 
 



Hlasování o usnesení č. 5/IX.  

Pro:            17      Proti:              0     Zdržel se:       3 Nehlasoval:       0 

 
Usnesení bylo  přijato 
 
 

7.3 Projednání a schválení směnné smlouvy na směnu pozemků p.č. 3728/6, p.č. 3728/94, p.č. 
3728/97 a p.č. 3728/104 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za pozemky ve vlastnictví 
České republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR, vše pozemky pod a u silnice I/35 v k. ú. 
Rožnov pod Radhoštěm (ul. nábřeží Dukelských hrdinů)., předkladatelé , Ing. Dalibor Kubiš, Ing. 
Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Na základě zaměření silnice I/35 v úseku ul. nábřeží Dukelských hrdinů až po Camping Rožnov z důvodu připravované 
rekonstrukce silnice I/35 na ul. nábřeží Dukelských hrdinů byl městu  Rožnov p.R. předložen společností ŘSD ČR, správa 
Zlín návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků pod a u silnice I/35 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve výše uvedeném 
úseku, a to formou směnné smlouvy bez finančního vyrovnání rozdílu v cenách směňovaných nemovitostí. 
Návrh na směnu pozemků mezi městem a ŘSD byl projednán na schůzce konané na městském úřadě v Rožnově p.R. dne 
18.9.2019 s Ing. Lubomírem Bezděkem, vedoucím majetkoprávního referátu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín za 
účasti vedoucího finančního odboru a vedoucího majetkoprávního oddělení města Rožnov p.R. 
 
V rámci majetkoprávního vypořádání formou směny u silnice I/35 se jedná o převod 11 pozemků o celkové výměře 7453 m2 
z ŘSD na město Rožnov p.R. (příloha č.5 část B), na nichž se nachází, veřejná zeleň v zastavěném území, chodníky, místní 
a účelové komunikace, sjezdy na místní a účelové komunikace a pruhy mezi silničním pozemkem a oplocením ve vlastnictví 
města Rožnov p.R u silnice I/35 v úseku ul. nábřeží Dukelských hrdinů až po Camping Rožnov (účetní hodnota pozemků 
1.273.565,00 Kč) a o převod 4 pozemků o celkové výměře 266 m2 z města Rožnov p.R. na ŘSD (příloha č.5 část A), na 
nichž se nachází těleso silnice I/35 na ul. nábřeží Dukelských hrdinů (účetní hodnota pozemků 14.568,00 Kč). 
Směňované pozemky vznikly zaměřením současného stavu silnice I/35 ve výše uvedeném úseku dle: geometrického plánu 
č. 6343-180/2018 z 28.5.2018 (příloha č.2) 
geometrického plánu č. 6352-162/2018 z 25.5.2018 (příloha č.3) 
geometrického plánu č. 6353-163/2018 z 19.6.2018 (příloha č.4) 
 
Záměr na směnu pozemků, jenž jsou předmětem směnné smlouvy, byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne 
17. 1. 2020 usnesením č. 846/39 a zveřejněn na úřední desce města Rožnov pod Radhoštěm od 20. 1. 2020 do 5. 2. 2020, a 
to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
Pokud v době zveřejnění záměru na směnu pozemků bude vznesena připomínka či podnět ke směně pozemků, bude 
zastupitelstvo města o připomínkách nebo podnětech informováno předkladatelem při projednávání tohoto bodu. 
Směna pozemků bude provedena bez vyrovnání finančního rozdílu v cenách směňovaných nemovitostí. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků ve znění směnné smlouvy č. 
25/2020/OSM uvedené v příloze č. 1, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – směnná smlouva č. 25/2020/OSM 
P2 - geometrický plán č. 6343-180/2018 z 28.5.2018 
P3 - geometrický plán č. 6352-162/2018 z 25.5.2018 
P4 - geometrický plán č. 6353-163/2018 z 19.6.2018 
P5 - tabulka směňovaných pozemků 
 

 
Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č.    6/IX.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje směnu pozemků: 
p.č. 3728/6  - ostatní plocha, silnice o výměře   108 m2  
p.č. 3728/94  - ostatní plocha, silnice o výměře       1 m2 
p.č. 3728/97  - ostatní plocha, silnice o výměře   144 m2 
p.č. 3728/104  - ostatní plocha, silnice o výměře     13 m2 



ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za pozemky podél silnice I/35 uvedené v příloze č. 5 část B 
důvodové zprávy, ve vlastnictví České republiky, kde příslušnost hospodařit s majetkem státu přísluší 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390, vše v 
k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, bez vyrovnání finančního rozdílu v cenách směňovaných nemovitostí, dle 
důvodové zprávy a jejích příloh, a uzavření směnné smlouvy č. 25/2020/OSM mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená 
směnná smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 6/IX.  

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 

7.4 Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování nové veřejné dopravní 
infrastruktury, účelové komunikace na části pozemku p.č. 249/27 v k.ú. Rožnov p.R. a části 
pozemku p.č.729 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se soukromým 
investorem v lokalitě ul. Hrnčířská , předkladatelé  Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Ustanovení § 66 a § 88 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a příloha 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, řeší úpravu 
vztahů mezi investorem a obcí související s realizací stanovené zástavby, která je podmíněna vybudováním zejména veřejné 
dopravní a technické infrastruktury (dále IS), zejména pro výstavbu více rodinných domů. Tato úprava vztahů mezi 
investorem a obcí při výstavbě je předmětem plánovací smlouvy. 
 
Žadatelka má v úmyslu vybudovat rodinný dům (dále také „RD“) na svém pozemku p.č. 245/5, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 
(dále „pozemek pro RD“). K pozemku p.č. 245/5 nevede zpevněná komunikace a není tak zajištěn přístup ke stavbě ve smyslu 
obecných požadavků na umisťování staveb. Stávající zpevněná místní komunikace 3. třídy pasportní č. 609c na pozemku p.č. 
729 v k.ú. Tylovice, ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm (dále „pozemek p.č. 729“) končí zhruba 42 m od pozemku 
pro RD. Záměr žadatelky tak vyžaduje vybudování nové veřejné dopravní infrastruktury na části pozemku p.č. 249/27 v k.ú. 
Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „pozemek p.č. 249/27“), který v současnosti tvoří „proluku“ mezi zástavbou rodinných domů 
a části pozemku p.č. 729 v k.ú. Tylovice, vše ve vlastnictví města. 
Město v současné době nemá úmysl ani prostředky na prodloužení stávající veřejné místní komunikace z pozemku p.č. 729 
na pozemek p.č. 249/27, ale protože podporuje individuální rodinnou výstavbu na území města, umožní žadatelce prodloužit 
na vlastní náklady stávající veřejnou komunikaci až k pozemku pro RD tak, aby žadatelka mohla realizovat svůj záměr, a to 
vybudováním nové zpevněné účelové komunikace na části pozemku p.č. 249/27 a části pozemku p.č. 729 ve vlastnictví města. 
Stavba nové veřejně přístupné účelové komunikace bude realizována dle projektové dokumentace „Rožnov p. Radhoštěm, 
příjezdová komunikace na parc.č. 249/27 pro plánovaný RD“ z 01/2020 projektanta Ing. Bronislava Bonczeka, Komorní Lhotka 
406, 739 53 Hnojník. 
Dle projektové dokumentace bude žadatelkou na části pozemku p.č. 249/27 a části pozemku p.č. 729 vybudována veřejně 
přístupná účelová komunikace včetně napojení na stávající komunikaci na pozemku       p.č. 729 za těchto podmínek: 
 - celková plocha komunikace: 130 m2 
 - délka: 41,6 m 
 - šířka jízdního pruhu: 3 m 
 - povrch: asfalt  
Příjezdová komunikace pro budoucí výstavbu RD je navržena jako jednopruhová, obousměrná. 
Koordinační skupina města Rožnov pod Radhoštěm na svých jednáních dne 2.7.2019 a 14.1.2020 projednala žádost paní 
H.M. o vybudování nové veřejně přístupné účelové komunikace na pozemcích města na         ul. Hrnčířská a souhlasí s jejím 
vybudováním a následným vyplacením náhrady nákladů za zhodnocení nemovité věci ve vlastnictví města – části pozemku 
p.č. 249/27 a části pozemku p.č. 729 (dále jen „náhrada“). 
Výše náhrady bude realizována v souladu s „Pravidly výkupu veřejné dopravní a technické infrastruktury“. 
Odborný odhad dle vypracovaného rozpočtu nákladů z 20.1.2020 pro náhradu za nově vybudovanou veřejnou dopravní 
infrastruktury na pozemcích města činí 410.506,00 Kč bez DPH, při DPH 21% činí 496.712,30 Kč s DPH. 
 
Podle platného znění (schválené na ZM 5.11.2019) „Pravidel výkupu veřejné dopravní a technické infrastruktury“ (dále jen 
„Pravidla“) obdrží individuální stavebník 40% skutečně vynaložených nákladů nebo ceny dle znaleckého posudku na 



vybudované a převáděné stavby veřejné infrastruktury, což pro celkovou cenu dle odborného odhadu nákladů činí cca 
198.684,90 Kč s DPH. 
Je předpoklad, že tato cena bude snížena dle nabídek minimálně tří subjektů oslovených stavebníky k podání nabídek pro 
realizaci stavby dle plánovací smlouvy.  
Dle platných pravidel bude výše náhrady za vybudování nové veřejné dopravní infrastruktury splatná jednorázově do 30. 6. 
kalendářního roku následujícího po protokolárním předání dokončené a zkolaudované stavby nové veřejně přístupné účelové 
komunikace městu Rožnov pod Radhoštěm. 
 

Rada města na svém zasedání dne 31. 1. 2020 přijala usnesení č. 903/41, v němž doporučuje zastupitelstvu města schválit 

výstavbu veřejné dopravní  infrastruktury - nové zpevněné účelové komunikace na části pozemku p.č. 249/27 a části 

pozemku p.č. 729 ve vlastnictví města Rožnov p.R. pro výstavbu RD v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm na ul. Hrnčířská a 

ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit plánovací smlouvu se žadatelkou paní H.M.  a předložit ji 

k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.  

Předložená plánovací smlouva řeší vybudování, převzetí a budoucí vyplacení náhrady za novou stavbu veřejné dopravní 

infrastruktury s žadatelem paní H.M.  

Odbor správy majetku proto navrhuje zastupitelstvu schválit usnesení, jak je uvedeno v návrhu. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – Plánovací smlouva č. 35/2020/OSM  
P2 – příloha č.1 plánovací smlouvy - koordinační výkres 
P3 – příloha č.2 plánovací smlouvy - vzorové řezy 
P4 – příloha č.3 plánovací smlouvy - rozpočet nákladů 
 

 
Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č.    7/IX.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření plánovací smlouvy č. 35/2020/OSM ve 
znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy na výstavbu veřejné dopravní infrastruktury – nové účelové 
komunikace na části pozemku p.č. 249/27 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a části pozemku p.č. 729 v k.ú. 
Tylovice, vše ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 
245/5 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm na ul. Hrnčířská v ploše pro bydlení individuální dle projektové 
dokumentace „Rožnov p. Radhoštěm, příjezdová komunikace na parc.č. 249/27 pro plánovaný RD“ s 
žadatelkou paní H.M.  Rožnov pod Radhoštěm. Schválená plánovací smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č. 7/IX.  

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 

7.5 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě směnné na směnu části městského 
pozemku p.č. 11 za pozemek p.č. 3690/42 a část pozemku p.č. 3690/21 ve vlastnictví 
společnosti Moravská nemovitostní a.s. s dohodou o budoucím zřízení předkupního práva 
pro město Rožnov pod Radhoštěm (Paláčkův mlýn) předkladatelé , Ing. Dalibor Kubiš, Ing. 
Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Společnost Moravská nemovitostní a.s. se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 28282264 (dále jen „investor“) 
má záměr vybudovat na svých pozemcích p.č. st. 184/1, p.č. st. 184/2, p.č. 12/3, p.č. 6119 a p.č. 3690/21 v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm v lokalitě „Paláčkův mlýn“ polyfunkční objekt s obchodními a bytovými jednotkami dle projektové dokumentace 
„BYTOVÝ DŮM MLÝN“.  
Záměr na vybudování stavby „BYTOVÝ DŮM MLÝN“ byl opakovaně projednán na schůzkách s vedením města a za účasti i 
dalších vlastníků pozemků v lokalitě „Palačkův mlýn“ dne 21.8.2018, 24.1.2019 a 27.2.2019 v budově městského úřadu na 
Masarykově náměstí č.p. 128 
za město: Radim Holiš – starosta města, Kristýna Kosová – místostarostka města,  
Jan Horký – městský architek 



Dalibor Kubiš – vedoucí majetkoprávního oddělení 
Moravská nemovitostní a.s. (dříve HOLVEN): František Dobiáš, Robert Švec  
Jaromír Cibulec, Lukáš Bargel – projektant p. Cibulce 
PAMA: David Petřek 
Dobiáš Libor 
Karel Janča – architekt 
Na výše uvedených schůzkách byly především projednávány i další varianty na využití území v lokalitě „Paláčkův mlýn“, ale 
protože nedošlo ke shodě, bylo dohodnuto schválit původní navrženou variantu dle projektové dokumentace stavby „BYTOVÝ 
DŮM MLÝN“. 
Při realizaci stavby „BYTOVÝ DŮM MLÝN“ dojde i k dotčení části pozemku p.č. 11 o výměře   cca 33 m2 ve vlastnictví města.   
Na základě výše uvedených jednání a po projednání v koordinační skupině dne 28.1.2019 a 28.5.2019 požádal investor dne 
10.7.2019 o směnu části pozemku p.č. 11 ve vlastnictví města.   Ke směně nabízí svůj pozemek p.č. 3690/42 o výměře 9 m2 
a část pozemku p.č. 3690/21 o výměře cca 24 m2, na nichž se nachází chodník a veřejná zpevněná plocha ve vlastnictví 
města. 
Na koordinační skupině byl schválen záměr na stavbu „BYTOVÝ DŮM MLÝN“ a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné 
s těmito podmínkami: - do jednoho roku od podepsání smlouvy bude odstraněno zbořeniště „Paláčkova mlýna“, bude zřízeno 
předkupní právo ve prospěch města k pozemkům ve vlastnictví investora, na nichž po realizaci stavby „BYTOVÝ DŮM MLÝN“ 
budou veřejná prostranství a parkoviště, včetně skladby těchto ploch (pro případnou stavbu městské tržnice).  
Záměr na směnu pozemků, jež jsou předmětem budoucí směny dle smlouvy č. 266/2019/OSM uvedené v příloze č. 1, byl 
schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm usnesením č. 598/27 ze dne 9.8.2019 a zveřejněn na úřední desce města 
Rožnov pod Radhoštěm, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup v době od 13.08.2019 do 29.08.2019. V době 
zveřejnění záměru nebyly vzneseny žádné připomínky ke směně. 
Po několika telefonických jednáních a e-mailové korespondenci s právníkem zastupujícím společnost Moravská nemovitostní 
a.s. a po odsouhlasení předsedou představenstva této společnosti bylo předběžně dohodnuto: 
1/ rozsah předkupního práva bude upřesněn po dokončení stavby „BYTOVÝ DŮM MLÝN“, dle skutečného využití pozemků 
s veřejným prostranstvím a parkovištěm na základě oběma smluvními stranami odsouhlaseného geometrického plánu  
2/ společnost Moravská nemovitostní a.s. do jednoho roku od právní moci rozhodnutí o povolení stavby „BYTOVÝ DŮM 
MLÝN“, nejpozději však do 3 roků od uzavření smlouvy odstraní beze zbytku stavbu bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 
st. 184/2 a stavbu č.p. 154, která je součástí pozemku p.č. st. 184/1 (tzv. zbořeniště stavby „Paláčkova mlýna“) a toto 
odstranění písemně oznámí městu.  
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o budoucí smlouvě směnné s dohodou o 
budoucím zřízení předkupního práva k budoucím veřejným plochám a parkovišti č. 266/2019/OSM, jak je uvedeno v návrhu 
usnesení a ve znění smlouvy uvedené v příloze č.1 důvodové zprávy. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – smlouva o budoucí smlouvě směnné s dohodou o budoucím zřízení předkupního práva č. 266/2019/OSM  
P2 - architektonická situace 
P3 - P5 - perspektivní pohled 
P6 - Příloha č.1 SoBS směnné-C.3 Koordinační situace 
P7 - Příloha č.2 SoBS směnné- situační výkres směny pozemků 
P8 - Příloha č.3 SoBS směnné-C.1_C.4 Zákres do katastru a širší vztahy 
 

 
Diskuse: 

Diskuse: 
Bc. Blinková – táže se, zda je stále uvažováno o umístění tržnice ve zmiňované lokalitě? 
Mgr. Kosová – potvrzuje, že  úvaha je stále aktuální 
p. Koryčanský – domnívá se, že budova Paláčkova mlýna měla být už dávno zbouraná. Je škoda, že 
město ustoupilo z dohody o jednom roku.  
Ing. Holiš – po roce a půl se stále nic nedělo, město bylo iniciátorem  jednání i s dalšími vlastníky 
pozemků, aby se řešilo využití plochy. Nedošlo však ke shodě majitelů pozemků a záměrem společnosti, 
proto nyní nelze délku pro vydání stavebního povolení předjímat. Proto město přistoupilo na podmínku. 
Čekali jsme, že stavební úřad zahájí řízení o odstranění stavby, ale stavební úřad tak neučinil a dal 
doporučení k opravě budovy tak, aby neohrožovala bezpečnost chodců.  
p. Martinek – v plánu vidí stavbu parkovacího domu,  jde o záměr? 
Mgr. Kosová – parkovací dům se bude stavět na dalších pozemcích, které jsou také  v soukromém 
vlastnictví 



Ing. Kučera Jaroslav – krajský zastupitel  dodává, že řada návštěvníků města  upozorňuje na tři místa, 
která Rožnovu škodí. Je pro právě budova Paláčkova mlýna v centru města,  vlakové nádraží a plocha 
určená pro stavbu Kauflandu. Táže se, v jaké fázi je soudní spor týkající se výstavby Kauflandu a co bude 
dál s pozemkem? 
Mgr. Kosová – co se vlakového nádraží týče, obnovíme jednání s majiteli předmětných budov. Co se 
samotného nádraží týče, centrální komise rozhodla o postupu rekonstrukce. K realizaci by mělo dojít 
v příštím roce.  Co se týče Kauflandu, byl opět odložen odkladný účinek. Bližší informaci může zájemcům 
poslat e-mailem.  
 
 
Hlasování o usnesení č.    8/IX.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné s 
dohodou o budoucím zřízení předkupního práva pro město Rožnov pod Radhoštěm č. 266/2019/OSM ve 
znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností 
Moravská nemovitostní a.s. se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 28282264. Předmětem 
smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu směnnou smlouvu, jejímž předmětem bude směna 
části pozemku p. č. 11 o výměře cca 33 m2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem) ve 
vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za pozemek p.č. 3690/42 o výměře 9 m2 a část pozemku p.č. 
3690/21 o výměře cca 24 m2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem) ve vlastnictví 
společnosti Moravská nemovitostní a.s., vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, a budoucí zřízení předkupního 
práva pro město Rožnov pod Radhoštěm k pozemkům ve vlastnictví investora, na nichž po realizaci stavby 
„BYTOVÝ DŮM MLÝN“ budou veřejná prostranství a parkoviště, dle důvodové zprávy a jejích příloh. 
Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č. 8/IX.  

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 

 
7.6 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k věcem na 

vybudování a převod technické infrastruktury ke stavbě „Komunikace a inženýrské sítě na 
parc. č. 1565/4, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm“ se soukromými investory v lokalitě ul. Sluneční 
(část plochy BI č.35). předkladatelé , Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Ustanovení § 66 a § 88 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a příloha 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, řeší úpravu 
vztahů mezi investorem a obcí související s realizací stanovené zástavby, která je podmíněna vybudováním zejména veřejné 
dopravní a technické infrastruktury (dále IS), zejména pro výstavbu více rodinných domů. Tato úprava vztahů mezi 
investorem a obcí při výstavbě je předmětem plánovací smlouvy - smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k věcem. 
 
Z důvodu neexistence vodovodního řadu a splaškové kanalizace v lokalitě označené v územním plánu města Rožnov p.R. 
jako „Plocha přestavby pro bydlení BI č.35“ na ul. Sluneční a určené pro možnost výstavby dalších rodinných domů si dne 
29.10.2019 podali manželé K, pan R.V. a pan J.Z. jako budoucí stavebníci-investoři žádost o výkup IS a uzavření Smlouvy o 
budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k věcem (plánovací smlouvy) na stavbu „Komunikace a inženýrské sítě na parc. č. 
1565/4, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm“. 
Stavbou nového vodovodního řadu a splaškové kanalizace bude řešena dosavadní absence vodovodního řadu a splaškové 
kanalizace v části lokality BI č.35 na ul. Sluneční a bude tak zajištěna možnost napojení ploch pro individuální bydlení dle 
platného územního plánu města Rožnov p.R. 
Vybudování prodloužení vodovodního řadu a splaškové kanalizace umožní budoucí napojení na tuto veřejnou infrastrukturu 
dalších pozemků pro výstavbu 3 rodinných domů na pozemcích p. č. 1565/4 p.č.1565/5 a p.č. 1565/9 a p.č. 1563/1 pan 
J.Z.budoucí  vlastník pozemku, vkladové řízení V-158/2020-836 s převodcem pozemku panem O.S. má být ukončeno 
10.2.2020) vše v k.ú. Rožnov p.R. 



Stavba nové veřejné infrastruktury, rozšíření vodovodního řadu a splaškové kanalizace bude realizována dle projektové 
dokumentace „Komunikace a inženýrské sítě na parc. č. 1565/4, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm“ z 6/2019 projektanta Ing. Ivo 
Hradila (Vodoprojekt), Valašské Meziříčí. 
Dle projektové dokumentace bude vybudována tato veřejná infrastruktura, a to za těchto podmínek a v tomto rozsahu: 
1) vodovodní řad (venkovní vodovod) o celkové délce 72,5 m , potrubí PE 100 DN 80, SDR 11, který bude   

napojen na stávající vodovodní řad PVC DN 225 mm na pozemku p.č. 1555/34 
VŠ – propojovací plastová vodoměrná šachta BOCR SB-VR 1100 typ B s vodoměrnou sestavou 
H1 - podzemní hydrant DN 80 mm  
U1 - sekční uzávěr DN 80 mm 

 
2) splašková kanalizace o celkové délce cca 121.5 m, která řeší odvedení splaškových odpadních vod od budoucích RD 
gravitačním kanalizačním sběračem „S“ do nově navržené čerpací stanice ČS, ze které budou splaškové odpadní vody dále 
čerpány výtlačným potrubím „V“ do nově navrženého sběrače „S1, který bude napojen do nově osazené revizní šachtice Š4 
na stávajícím potrubí splaškové kanalizace na parc. č. 3575/1. 

- Kanalizační sběrač „S“ z potrubí PP-MD DN 250 mm o délce     42,0 bm 
- Kanalizační sběrač „S1“ z potrubí PP-MD DN 250 mm o délce      6,0 bm 
- Výtlak „V1“ z potrubí PE DN 65 mm o délce                              73,5 bm 
- Monolitická revizní šachtice DN 1000 mm     1 ks 
- Prefabrikovaná revizní šachtice DN 1000 mm       3 ks 
- Plastová revizní šachtice PP DN 400 mm               1ks 
- Čerpací stanice splaškových vod DN 2000 mm 1 ks 
(Čerpací stanice ČS je navržena jako podzemní betonová jímka. Odpadní voda z kanalizačního 
sběrače „S“ vtéká do akumulační jímky čerpací stanice přes česlicový koš. V jímce budou osazena dvě 
ponorná kalová čerpadla. Jedno čerpadlo bude pracovní, druhé slouží jako instalovaná rezerva. Chod čerpadel je 
řízen automaticky plovákovými spínači v závislosti na výšce hladiny v čerpací jímce, druhé čerpadlo je uvedeno do 
provozu při poruše prvního. Chod čerpadel, jejich případná porucha a stav 

maximální hladiny bude signalizován na velín ČOV.) 
 
Koordinační skupina města Rožnov pod Radhoštěm na svých jednáních dne 6.8., 8.10. a 26.11.2019 opakovaně projednala 
žádost stavebníků-investorů o vybudování nového vodovodního řadu a splaškové kanalizace v lokalitě BI č.35 na ul. Sluneční 
a doporučila novou veřejnou infrastrukturu po vybudování a zkolaudování vykoupit a převést do vlastnictví města. 
Eventuální převod vodovodního řadu a splaškové kanalizace do majetku města bude realizován v souladu s „Pravidly výkupu 
veřejné dopravní a technické infrastruktury“, platnými v době schválení převodu a bude samostatně schvalován 
zastupitelstvem města. 
 
Odborný odhad dle vypracovaného rozpočtu nákladů ze 17.10.2019 pro případný výkup nově vybudované veřejné 
infrastruktury: 
- pro vodovodní řad činí 660.291,29 Kč s DPH (21%) 
- pro splaškovou kanalizaci činí 2.539.137,56 Kč s DPH (21%) 
- vedlejší rozpočtové náklady činí 20.570,00 s DPH (21%) 
Celkové předpokládané náklady činí 3.219.998,84 Kč s DPH (21%). 
 
Podle nového znění (schválené na ZM 5.11.2019) „Pravidel výkupu veřejné dopravní a technické infrastruktury“ (dále jen 
„Pravidla“) obdrží sdružení individuální stavebníci 50% skutečně vynaložených nákladů nebo ceny dle znaleckého posudku 
na vybudované a převáděné stavby veřejné infrastruktury, což pro celkovou cenu dle odborného odhadu nákladů činí cca 
1.610.000,00 Kč s DPH. 
Je předpoklad, že tato cena bude snížena dle nabídek minimálně tří subjektů oslovených stavebníky k podání nabídek pro 
realizaci stavby dle plánovací smlouvy.  
Stavebníci se dohodli, že částka za výkup vodovodního řadu a splaškové kanalizace bude splatná ve třech rovnoměrných 
ročních splátkách, v návaznosti na schválený rozpočet města Rožnov pod Radhoštěm, kde první splátka částky za výkup 
veřejné infrastruktury bude zaplacena do 30. 6. kalendářního roku následujícího po 
uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k věcem. V návaznosti na schválený rozpočet města Rožnova pod Radhoštěm může 
být první splátka odkupní ceny zaplacena po uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k věcem v témže kalendářním roce. O 
splatnosti první splátky odkupní ceny rozhodne s ohledem na stav rozpočtu města zastupitelstvo při schválení příslušné 
smlouvy. 
 
Rada města na svém zasedání dne 17. 1. 2020 přijala usnesení č. 847/39, v němž doporučuje zastupitelstvu města schválit 
výstavbu a převod veřejné infrastruktury – nového vodovodního řadu a splaškové kanalizace ve výše uvedené lokalitě pro 
výstavbu rodinných domů v k.ú. Rožnov p.R. a uložila Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit se žadateli smlouvu 
na vybudování a budoucí koupi staveb veřejné technické infrastruktury a předložit ji k projednání Zastupitelstvu města Rožnov 
pod Radhoštěm. Odbor správy majetku proto navrhuje zastupitelstvu schválit usnesení, jak je uvedeno v návrhu. 



 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – Plánovací smlouva č. 41/2020/OSM  
P2 - příloha č.1 plánovací smlouvy - koordinační situační výkres 
P3 - příloha č.2 plánovací smlouvy - situační výkres - vodovod 
P4 - příloha č.3 plánovací smlouvy - situační výkres – splašková kanalizace 
P5 - příloha č.4 plánovací smlouvy - Vyjádření č. 2632-2019 VaK Vsetín a.s. z 

 

Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č.  9/IX.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Plánovací smlouvy - smlouvy o budoucí 
smlouvě o převodu vlastnictví k věcem ke stavbě „Komunikace a inženýrské sítě na parc. č. 1565/4, k.ú. 
Rožnov pod Radhoštěm“, č. smlouvy 41/2020/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, na 
výstavbu a budoucí převod veřejné infrastruktury – vodovodního řadu a splaškové kanalizace pro výstavbu 
rodinných domů v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm na ul. Sluneční v ploše přestavby pro bydlení BI č.35 dle 
zpracované projektové dokumentace „Komunikace a inženýrské sítě na parc. č. 1565/4, k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a těmito žadateli:  

- manželé K, oba trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm,  
- pan R.V.  Rožnov pod Radhoštěm, 
- pan J.Z.  Rožnov pod Radhoštěm. 

   Schválená plánovací smlouva je součástí tohoto usnesení. 

 
Hlasování o usnesení č. 9/IX.  

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 
 
8.1   Volba přísedících k Okresnímu soudu ve Vsetíně pro období 2020 až 2024 předkladatelé Mgr. 

Veronika Janíková, Ing. Radim Holiš,  
Důvodová zpráva: 
Na město Rožnov pod Radhoštěm se dopisem doručeným dne 18.9.2019 obrátil předseda Okresního soudu ve Vsetíně, s 
požadavkem, aby Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm navrhlo a zvolilo na období let 2020 až 2024 přísedící 
Okresního soudu ve Vsetíně. Při volbě přísedících, která proběhla v roce 2016 pro období 2016 - 2020, bylo ze strany 
zastupitelů města Rožnov pod Radhoštěm zvoleno 11 kandidátů. Z těchto kandidátů 8 projevilo zájem pokračovat v uvedené 
funkci i v dalším období.   
Předseda okresního soudu pro další období neurčil počet přísedících. 
 
Zastupitelstvo na zasedání dne 10.12.2019 usnesením č. 23/VIII zvolilo všech 8 stávajících přísedících, kteří projevili zájem 
pokračovat ve funkci (viz přehled č.1) 
 
Přehled č. 1 

Titul, jméno, příjmení  datum narození adresa trvalého bydliště 

Mgr. Jana Kantorková  Rožnov pod Radhoštěm 

Hana Nohavicová  Rožnov pod Radhoštěm 

Mgr. Zdeňka Šlachtová  Rožnov pod Radhoštěm 

Jindřich Mikeška  Rožnov pod Radhoštěm 

Anita Madarász  Rožnov pod Radhoštěm 

Anna Čotková  Rožnov pod Radhoštěm 

Josef Krause  Rožnov pod Radhoštěm 

Dana Demlová  Rožnov pod Radhoštěm 

 
Současně navrhlo jako kandidáty do funkce přísedících Okresního soudu ve Vsetíně tyto občany (přehled č. 2):  
 
Přehled č. 2 



Titul, jméno, 
příjmení  

datum 
narození 

adresa trvalého 
bydliště 

navržen 
usnesením 
ZM 

negativní 
lustrační 
osvědčení  

aktuální 
výpis z 
rejstříku 
trestů bez 
záznamů 

souhlas 
předsedy 
okresního 
soudu  

Igor Tesárek  Rožnov p. R.  20/VIII 
není potřeba 
dokládat doložen ano 

Mgr. 
Kateřina 
Pomklová  Rožnov p. R.   21/VIII 

není potřeba 
dokládat doložen ano 

Vlasta 
Kučerová  Rožnov p. R.  22/VIII doloženo doložen ano 

 
 
Životopisy kandidátů byly zastupitelům předloženy již v rámci projednávání návrhu kandidátů dne 10.12.2019. 
 
Seznam navržených kandidátů byl dne 20. 12. 2019 v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích v platném 
znění (dále jen „zákon o soudech a  soudcích“) zaslán k vyjádření předsedovi Okresního soudu ve Vsetíně. Předseda 
okresního soudu vyjádřil souhlas se všemi navrženými kandidáty (viz příloha důvodové zprávy).  
 
Současně byli navržení kandidáti vyzváni, aby  

a) za účelem prokázání své bezúhonnosti předložili aktuální výpis z rejstříku trestů bez záznamu a  

b) za účelem prokázání splnění předpokladů pro výkon funkce přísedícího dle § 2 zákona č. 451/1991 Sb., lustračního 
zákona, negativní lustrační osvědčení (týkalo se pouze kandidátů, u nichž to požaduje zákon).  

 
Všichni navržení kandidáti požadované dokumenty, tedy aktuální výpisy z rejstříku trestů bez záznamu a negativní lustrační 
osvědčení, řádně předložili.  
 
Navržení kandidáti tak podepsáním prohlášení kandidáta do funkce přísedícího, předložením výpisu z rejstříku trestů bez 
záznamu a předložením negativního lustračního osvědčení doložili, že splňují podmínky stanovené zákonem pro výkon funkce 
přísedícího u okresního soudu.  
 
Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme, aby zastupitelstvo města zvolilo do funkce přísedících Okresního soudu ve Vsetíně 
za město Rožnov pod Radhoštěm na funkční období 2020 až 2024 všechny v přehledu č. 2 výše uvedené a řádně navržené 
kandidáty.   
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – Souhlas předsedy Okresního soudu ve Vsetíně s kandidáty 
 

 
Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č.    10/IX.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí do funkce přísedících Okresního soudu ve Vsetíně za 
město Rožnov pod Radhoštěm pro funkční období 2020 až 2024 kandidáty uvedené v důvodové zprávě, 
kterými jsou Igor Tesárek, Mgr. Kateřina Pomklová a Vlasta Kučerová. 
 

Hlasování o usnesení č. 10/IX.  

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 
 
 
 
 



8.2  Schválení odměn členům a předsedům komisí a výborů za rok 2019, kteří nejsou současně 
zastupiteli města předkladatelé Mgr. Veronika Janíková, Ing. Radim Holiš,  

 
Důvodová zpráva: 
Dle § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných 
fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce. 

Předmětem tohoto podání je proto projednání a schválení výše odměn pouze pro členy/předsedy komisí a výborů, kteří 
nejsou současně zastupiteli města Rožnov pod Radhoštěm. Členové/předsedové komisí a výborů, kteří jsou současně i 
zastupiteli města, jsou odměňováni měsíčně a toto podání se jich netýká.  
 
Výše odměny pro členy/předsedy komisí a výborů za výkon jejich funkce a způsob jejich vyplácení je stanoven v Zásadách 
pro poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, členům výborů zastupitelstva města, komisí rady města a 
zvláštních orgánů města, které s účinností od 1. 3. 2019 schválilo Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm usnesením č. 
8/III ze dne 19. 2. 2019 (dále jen „Zásady“).  
 
Stanovení výše odměn předsedům/členům komisí (bod 1 návrhu usnesení) 
V souladu se Zásadami se odměna pro člena/předsedu komise dělí na:  

a) odměnu za výkon funkce člena/předsedy komise 
b) odměnu za aktivitu 

 
ad a) Odměna za výkon funkce člena/předsedy komise 
V souladu se Zásadami náleží každému členu komise za období od 1. 3. 2019 do 31. 12. 2019  
a) za výkon funkce člena komise odměna ve výši 400 Kč za jedno zasedání komise, kterého se člen účastní 
b) za výkon funkce předsedy komise odměna ve výši 600 Kč za jedno zasedání komise, kterého se předseda účastní.  
Souhrnná výše odměny za výkon funkce člena/předsedy komise tak činí součin výše uvedené jednotkové sazby a počtu 
zasedání, kterých se člen/předseda komise za dané období účastnil dle evidence předané tajemníkem komise odboru 
kanceláře starosty. 
 
Za období od 1. 1. 2019 do 28. 2. 2019 je nutné procesně ještě postupovat přiměřeně podle Zásad pro vyplácení odměn 
předsedům a členům komisí zřizovaných Radou města Rožnova pod Radhoštěm schválených radou města dne 12. 03. 2012, 
usnesením č. 570/35. Podle těchto zásad z roku 2012 navrhovala výši odměny předsedovi komise rada města a výši odměny 
členům komise předseda komise s tím, že výše odměny pro člena komise mohla činit až 400 Kč za jedno zasedání, kterého 
se člen účastnil. Předsedové komisí a rada města  navrhli, aby výše odměny za jedno zasedání pro člena i předsedu komisí 
za období od 1. 1. 2019 do 28. 2. 2019 byla ve stejné výši, jako za období od 1. 3. 2019 do 31. 12. 2019, tedy ve výši 400 Kč 
za zasedání pro člena a 600 Kč za zasedání pro předsedu. Tyto částky byly proto zapracovány do přílohy č. 1, která stanoví 
souhrnnou výši odměny za výkon funkce pro jednotlivé členy/předsedy komisí za rok 2019. 
 
ad b) Odměna za aktivitu členům/ předsedům komisí  
Dle čl. 4 odst. 2 Zásad může v odůvodněných případech předseda výboru nebo komise nečlenům zastupitelstva města 
navrhnout odměnu za aktivitu, příp. za plnění nad rámec stanovených úkolů. Celková výše odměn navržených za aktivitu 
nesmí u jednotlivé komise či výboru překročit částku 3 000 Kč za příslušný kalendářní rok. Písemné zdůvodnění návrhu musí 
být součástí podkladů pro zpracování odměn. O konečné výši odměn za aktivitu rozhoduje zastupitelstvo města, v případě 
komisí po projednání radou města.  
Dle odst. 3 Zásad může odměnu za aktivitu pro předsedy komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, přiznat 
zastupitelstvo města, v případě předsedů komisí na návrh rady města.  
 
Výši odměn za aktivitu projednala rada města na svém zasedání dne 31. 1. 2020 a přijala usnesení, kterým  

- souhlasila s výší odměn za aktivitu navržených členům komisí rady města jednotlivými předsedy komisí a  
- navrhla předsedům komisí rady města odměnu za aktivitu při zabezpečování činností komisí rady města za rok 

2019  
Navrhované částky odměny za aktivitu pro jednotlivé členy/předsedy komise jsou uvedeny v příloze č. 1 důvodové zprávy. 
 
Příloha č. 1 důvodové zprávy obsahuje tyto údaje: 

• název komise 

• počet jednání komise v ohodnoceném období tj. za rok 2019 

• jméno, příjmení členů komise, kteří zároveň nejsou členy zastupitelstva města 

• vykonávaná funkce (předseda/člen) 

• účast jednotlivých členů na jednání komise 

• odměna za výkon funkce (tvořená součinem schválené částky a počtem účastí) 



• odměna za aktivitu, byla-li navržena, a její zdůvodnění 

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

• informace o tom, zda předseda/člen komise souhlasí s přijetím odměny či nikoli 
 
 
Stanovení výše odměn členům výborů zastupitelstva města (bod 2 návrhu usnesení) 
Pozn. Předsedové stávajících výborů jsou zároveň členy zastupitelstva města, na které toto podání nedopadá, proto se níže 
hovoří jen o členech výborů. 
 
Stejně jako u komisí se v souladu se Zásadami odměna pro člena výboru dělí na:  

a) odměnu za výkon funkce člena 
b) odměnu za aktivitu 

 
ad a) Odměna za výkon funkce člena výboru 
V souladu se Zásadami náleží každému členu výboru za období od 1. 3. 2019 do 31. 12. 2019 za výkon funkce člena výboru 
odměna ve výši 400 Kč za jedno zasedání výboru, kterého se člen účastní.  
 
Pro období od 1. 1. 2019 do 28. 2. 2019 nebyla ve vztahu k členům výborů stanovena žádná vnitřní pravidla. Je tedy 
v kompetenci zastupitelstva navrhnout a schválit výši dle svého uvážení. Z důvodu jednotného přístupu pro všechny členy 
komisí a výborů navrhujeme, aby zastupitelstvo města schválilo členům výborů za výkon jejich funkce za období od 1. 1.2019 
do 28. 2. 2019 odměnu ve stejné výši, jako stanovují Zásady, tj. za výkon funkce člena výboru ve výši 400 Kč za jedno 
zasedání, kterého se člen výboru účastnil. Tato výše byla doplněna i do přílohy č. 2 této důvodové zprávy.  
 
ad b) Odměna za aktivitu členům výborů 
Stejně jako v případě odměn za aktivitu členům komisí může v odůvodněných případech předseda výboru nečlenům 
zastupitelstva města navrhnout odměnu za aktivitu, příp. za plnění nad rámec stanovených úkolů. Celková výše odměn 
navržených za aktivitu nesmí u jednotlivého výboru překročit částku 3 000 Kč za příslušný kalendářní rok. Písemné zdůvodnění 
návrhu musí být součástí podkladů pro zpracování odměn. O konečné výši odměn za aktivitu členům výboru rozhoduje 
zastupitelstvo města. Návrhy předsedů výborů jsou uvedeny v příloze č. 2 této důvodové zprávy.  
 
Příloha č. 2 důvodové zprávy obsahuje tyto údaje: 

• název výboru 

• počet jednání výboru v ohodnoceném období tj. za rok 2019 

• jméno, příjmení členů výboru, kteří zároveň nejsou členy zastupitelstva města 

• vykonávaná funkce  

• účast jednotlivých členů na jednání výboru 

• odměna za výkon funkce (tvořená součinem schválené částky a počtem účastí) 

• odměna za aktivitu, byla-li navržena, a její zdůvodnění 

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

• informace o tom, zda člen výboru souhlasí s přijetím odměny či nikoli 
 
Současně je v příloze č. 2 na dalších listech obsažen přehled docházky jednotlivých členů výborů zastupitelstva města. 
 
Výkon funkce členů komise a výboru bez nároku na odměnu (bod 3 návrhu usnesení) 
Někteří členové komisí a výborů se rozhodli vykonávat svou funkci bez nároku na odměnu. Tuto informaci předali předsedům 
komisí a výborů při zpracování písemného výkazu pro vyplacení odměn. Jedná se o ty členy, u nichž je v přílohách č. 1 a 2 
uvedeno, že nesouhlasí s přijetím odměny (vyznačeno šedě), jmenovitě: 
PhDr. Eva Kumínková, Ph.D – členka kulturní komise 
Ing. Vojtěch Bajer – člen komise „Paměti města“, člen finančního výboru 
Marta Bártková – členka sociální komise 
Jarmila Ovčačíková – členka sociální komise 
Bc. Hana Sulovská – členka sociální komise 
Ing. Zdeněk Tobola – člen sportovní komise 
JUDr. Danuška Grygarová -  členka kontrolního výboru 
Ing. Kateřina Strakošová – členka finančního výboru 
Ing. Jan Měrka – člen strategického výboru 
 
Těmto členům však již nárok na odměnu vznikl, a to na základě úpravy obsažené v Zásadách, které schválilo zastupitelstvo 
města. Má-li být tedy rozhodnutí členů o bezplatném výkonu funkce akceptováno, je nezbytné, aby zastupitelstvo města 



rozhodlo, že těmto členům nebude na základě jejich vyjádření odměna poskytnuta, a tím individuálně upravilo své předchozí 
rozhodnutí o poskytnutí odměn členům komisí a výborů, které učinilo schválením Zásad. 
 
Jak vyplývá z výše uvedeného, aktuální Zásady situaci, kdy se člen/předseda  komise či výboru rozhodne vykonávat svou 
funkci bez nároku na odměnu, prozatím neupravují. Z tohoto důvodu navrhujeme v podání 8.3, které je věnováno aktualizaci 
Zásad, tuto situaci v Zásadách výslovně upravit.  
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – navrhované odměny předsedům a členům komisí rady města 
P2 – navrhované odměny předsedům a členům výborů zastupitelstva města 

 
Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č.   11/IX.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo výši odměn za rok 2019 pro členy/předsedy 
komisí rady města a výborů zastupitelstva města, kteří nejsou současně zastupiteli města Rožnov pod 
Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a po projednání:  
1. schvaluje odměny jednotlivým členům/předsedům komisí rady města za rok 2019 ve výši uvedené v 
příloze č. 1 důvodové zprávy, 
2.  schvaluje odměny jednotlivým členům výborů zastupitelstva města za rok 2019 ve výši uvedené v příloze  
č. 2 důvodové zprávy a  
3. bere na vědomí rozhodnutí členů komisí a výborů uvedených v důvodové zprávě vykonávat funkci člena 
komise/výboru bez nároku na odměnu a těmto členům komisí a výborů neposkytuje žádnou odměnu. 
 

Hlasování o usnesení č. 11/IX.  

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 
 

8.3   Aktualizace Zásad pro poskytnutí odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, členům 
výborů zastupitelstva města, komisí rady města a zvláštních orgánů města, předkladatelé Mgr. 
Veronika Janíková, Ing. Radim Holiš,  

 
Důvodová zpráva: 
K návrhu usnesení č. 1 – aktualizace Zásad 
 
Výši odměn uvolněných členů zastupitelstev obcí a maximální výši odměn neuvolněných členů zastupitelstev obcí upravuje 
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších 
předpisů. Nařízením vlády č. 338/2019, které bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů ČR dne 17. 12. 2019, došlo k novelizaci tohoto 
nařízení a odměny pro uvolněné členy zastupitelstva a maximální odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva byly tímto 
s účinností od 1. 1. 2020 navýšeny o 10 %. (Původní vládou avizovaný předpoklad navýšení byl toliko ve výši 7,5%.) 
 
V případě uvolněných zastupitelů tak došlo k navýšení jejich měsíčních odměn přímo ze zákona od 1. 1. 2020. Pokud má dojít 
k navýšení odměn i v případě neuvolněných zastupitelů, je třeba rozhodnutí zastupitelstva města.  
 
Odměňování neuvolněných zastupitelů je upraveno „Zásadami pro poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva 
města, členům výborů zastupitelstva města, komisí rady města a zvláštních orgánů města“, které schválilo zastupitelstvo města 
dne 19. 2. 2019 usnesením č. 8/III, a to s účinností od 1. 3. 2019 (dále jen „Zásady“).  
 
Současná výše měsíční odměny neuvolněného radního bez dalších funkcí činí 8 557 Kč. Od 1. 3. 2020 navrhujeme, aby tato 
částka činila 9 413 Kč (navýšení o 10% = 856 Kč). Navýšení o 856 Kč by se dále promítlo i do výše měsíčních odměn 
neuvolněných radních vykonávající funkce předsedy či člena výborů či komisí. 
 



Současná výše měsíční odměny neuvolněného zastupitele bez dalších funkcí činí 2 139 Kč. Od 1. 3. 2020 navrhujeme, aby 
tato částka činila 2 353 Kč (navýšení o 10 % = 214 Kč). Navýšení o 214 Kč by se dále promítlo i do výše měsíčních odměn 
neuvolněných zastupitelů vykonávající funkce předsedy či člena výborů či komisí.  
 
Podrobněji viz aktualizované znění Zásad s vyznačením změn uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy, konkrétně čl. 3 a 
příloha č. 1 Zásad. 
 
Aktualizace Zásad nemá vliv na odměnu za výkon funkce člena komise/výboru stanovenou ve výši 400 Kč za jedno zasedání 
a za výkon funkce předsedy komise/výboru ve výši 600 Kč za jedno zasedání. Jejich výše zůstává i nadále shodná jak pro 
členy, tak i nečleny zastupitelstva města.    
 
 
Kromě navrhovaného zvýšení odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva navrhujeme po prvním roce aplikace Zásad v praxi 
doplnění, která se týkají:  
 
1. Skutečnosti, že někteří členové výborů a komisí se rozhodli vykonávat své funkce bez nároku na odměnu. Podrobněji viz 

aktualizované znění Zásad s vyznačením změn uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy, konkrétně čl. 4 odst. (2), čl. 6 
odst. (4) odrážka sedmá Zásad a příloha č. 4 Zásad. 
 
Čl. 4 odst. 2 
„Rozhodne-li se nečlen zastupitelstva vykonávat funkci předsedy nebo člena výboru či komise bez nároku na odměnu, 
odměna mu nenáleží. Své rozhodnutí sdělí nečlen zastupitelstva písemně na formuláři uvedeném v příloze č. 4 Zásad 
prostřednictvím odpovědné osoby odboru kanceláře starosty, a to nejpozději při zpracování písemného výkazu dle čl. 6 
odst. 4 Zásad.“ 

 
2. Skutečnosti, že rada města přistoupila nově ke zřízení osadních komisí. Protože osadní komise nemají zájem o zřízení 

funkce tajemníka komise, byla tato skutečnost zohledněna v čl. 6 odst. (1) Zásad, kde bylo doplněno, kdo zajišťuje 
podklady pro zpracování odměn v případě komisí, které nemají jmenovaného tajemníka. 
 
Ke zřízení osadních komisí přistoupila rada města z toho důvodu, že dle současné metodiky MV ČR lze zřizovat osadní 
výbory jen pro části obce ve smyslu § 27 odst. 2 zákona o obcích, tedy pro ty části obce, které jsou zřízeny rozhodnutím 
zastupitelstva města a zapsány v RUIANU. Město Rožnov pod Radhoštěm má ve smyslu tohoto ustanovení zřízenu pouze 
jednu část obce a to část Rožnov pod Radhoštěm. Jinou část obce zřízenou nemá. Z tohoto důvodu nelze v tuto chvíli 
zřídit osadní výbory dle zákona o obcích. Blíže viz příloha č. 4 této důvodové zprávy – Aktuální právní výklad ke zřízení 
osadních výborů a možná řešení.  
Nemožnost zřízení osadních výborů byla projednávána se zástupci všech bývalých osadních výborů dne 25. 11. 2019, viz 
příloha č. 5 důvodové zprávy – Zápis ze schůzky k možnostem zřízení osadních výborů. Zástupcům bývalých osadních 
výborů byl objasněn aktuální právní stav, který komplikuje zřízení osadních výborů. Protože však vedení města deklarovalo 
zájem i nadále spolupracovat s občany v těch místních částech, kde byly v minulosti zřízeny osadní výbory (Bučiska, 
Hážovice, Horní Paseky, Jižní město), nabídlo zástupcům bývalých osadních výborů možnost spolupráce na platformě 
komise rady. Této možnosti prozatím využili zástupci místní části Hážovice (Osadní komise Hážovice byla zřízena s 
účinností od 1. 1. 2020 usnesením rady města č. 825/38 ze dne 13. 12. 2019) a na nejbližším zasedání rady města bude 
projednáván návrh na zřízení Osadní komise Horní Paseky.  Zástupci bývalého Osadního výboru Bučiska se rozhodli 
nevyužít možnost spolupráce s městem ve formě komise rady. Od zástupců bývalého Osadního výboru Jižní město 
doposud město neobdrželo žádné vyjádření. 
 

 
K návrhu usnesení č. 2 - odměna za výkon funkce neuvolněného místostarosty 
 
Usnesením zastupitelstva města č. 21/1 ze dne 30. 10. 2018 byla za výkon funkce neuvolněného místostarosty, který vykonává 
svou funkci v rozsahu ½ „pracovního úvazku uvolněného místostarosty“, stanovena výše měsíční odměny v rozsahu 50% 
zákonné odměny uvolněného místostarosty platné k 1. 1. 2019, tj. 31 300 Kč měsíčně. Navrhujeme, aby výše odměny za 
výkon funkce neuvolněného místostarosty byla s účinností od 1. 3. 2020 stanovena ve výši 50% zákonné odměny uvolněného 
místostarosty platné k 1. 1. 2020, tedy ve výši 34 516 Kč měsíčně.   
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – Zásady pro poskytování odměn s vyznačením změn aktualizací 
P2 – aktualizované Zásady pro poskytování odměn účinné   
od 1. 3. 2020 (čistopis) 



P3 – příloha nařízení vlády: výše odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků od 1. 1. 2020 
P4 – Právní výklad ke zřízení osadních výborů 
P5 – zápis ze schůzky se zástupci bývalých osadních výborů 

 
Diskuse: 
Ing. Mácha –  táže se, jak jsou předložené změny vázány na rozpočet města?  
Mgr. Janíková – na tyto změny jsou finanční prostředky v rozpočtu města alokovány.   
 
 
Hlasování o usnesení č.    12/IX.  

Návrh usnesení č. 1: (aktualizace zásad) 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje s účinností od 1. 3. 2020 aktualizaci 
„Zásad pro poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, členům výborů 
zastupitelstva města, komisí rady města a zvláštních orgánů města“ schválených dne 19. 2. 2019 
usnesením zastupitelstva města č. 8/III dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválené 
aktualizované zásady ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy jsou součástí tohoto 
usnesení.   
 
  Hlasování o usnesení č.12 /IX.  

Pro:          17        Proti:              0     Zdržel se:       3 Nehlasoval:       0 

 
Usnesení bylo  přijato 
 
Hlasování o usnesení č.   13 /IX.  

Návrh usnesení č. 2: (odměna za výkon funkce neuvolněného místostarosty) 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm stanoví s účinností od 1. 3. 2020 měsíční odměnu 
za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 34.516 Kč dle důvodové zprávy.  
 

Hlasování o usnesení č. 13/IX.  

Pro:             13     Proti:              1 Zdržel se:       6 Nehlasoval:       0 

 
Usnesení bylo  přijato 
 

8.4   Pojmenování ulice - Harcovna, předkladatelé Mgr. Kristýna Kosová, Mgr. Ing. Veronika Janíková 
 
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm obdrželo dne 4. 11. 2019 žádost společnosti ENERGOAQUA a.s., 1. máje 823, Rožnov pod 
Radhoštěm o pojmenování nové ulice v Rožnově pod Radhoštěm, katastrální území Tylovice (v zákresu uvedeném v příloze 
č. 2 důvodové zprávy vyznačena modře), vzniklé v souvislosti s výstavbou souboru bytových a řadových domů Harcovna, jež 
má být dokončena a kolaudována v průběhu roku 2020 (příloha č. 1 důvodové zprávy). Z údajů zapsaných v RUIAN vyplývá, 
že k budovanému souboru bytových a řadových domů přiléhá zleva ulice s názvem V Aleji (v příloze č. 2 označena oranžově).  

Žádost byla předložena Komisi „Paměti města“ k projednání. Předmětná komise se k uvedené žádosti na svém jednání dne 
10. 12. 2019 vyjádřila takto:  

Komise diskutovala předložený návrh společnosti Energoaqua, v diskuzi zazněly názory na vhodnost pojmenovat nové uliční 
soubory „V Aleji“ v logické souvislosti na stávající stav, případně druhá varianta: do nového názvu „Na Harcovně“ zahrnout i 
stávající ulici „V Aleji“. 

 
Současně je třeba reflektovat také usnesení zastupitelstva města ze dne 21. 6. 2016 č. 23/XIII přijaté v souvislosti s návrhem 
paní Barbory Kvapilové ze dne 8. 5. 2016: 
 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo návrh paní Barbory Kvapilové, trvalým pobytem Svazarmovská 1692, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, ze dne 8. 5. 2016 na pojmenování některé z ulic v Rožnově pod Radhoštěm po A. G. 
Masarykové uvedený v příloze důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu evidovat návrh paní Barbory Kvapilové a v 



případě vzniku nové ulice v Rožnově pod Radhoštěm předložit návrh paní Barbory Kvapilové na pojmenování nově 
vzniklé ulice po A. G. Masarykové k rozhodnutí. Zastupitelstvo města nesouhlasí s přejmenováním některé ze současných 
ulic v Rožnově pod Radhoštěm.  
 
V návrhu paní Kvapilové jsou navrhovány tyto varianty pojmenování: A. G. Masarykové nebo Alice G. Masarykové popř. dr. 
A. G. Masarykové. V úvahu přichází také název ulice Alice Masarykové. Vybere-li zastupitelstvo města pro pojmenování ulice 
Variantu 2, je třeba, aby poté schválilo přesné znění názvu ulice.  
 
Doporučení rady města:  
Rada města na své schůzi dne 17. 1. 2020 projednala uvedený návrh společnosti ENERGOAQUA a.s. a přijala následující 
usnesení č. 855/39:  
 
„Rada města 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 doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat tuto ulici názvem ulice Na Harcovně“. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – žádost společnosti ENERGOAQUA a.s. o pojmenování ulice 
P2 – zákres ulice 
 

Diskuse: 
MVDr. Malcová – navrhuje, aby  celá oblast byla pojmenována názvem ulice V Aleji. 
PhDr. Drápala – tuto možnost projednávala komise paměti města, která zároveň apeluje, aby město zbytečně 
nebylo zahlcováno novými názvy ulic. Název ulice V Aleji by byl logický, ale z názoru občanů vyplynulo,  aby byl 
v lokalitě zachován název Harcovna. Komise také probírala návrh č. 2, ale shodla se na tom, že pokud dojde 
k pojmenování ulic ve městě jmény, mělo by jít o osobnosti města a oblasti. Komise má tzv. urbanonym, což je 
zásobník možných názvů ulic ve městě. A.G. Masaryková nemá s Rožnovem bezprostřední souvislost.  
Mgr. Kosová – doplňuje, že rada města byla shodného názoru a souhlasí s názvem Na Harcovně.  
 
Hlasování o usnesení č.    14/IX.  

Varianta 1: (Na Harcovně) 
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. 
 
Hlasování o usnesení č. 14/IX.  

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 
 
 
Varianta 2: (pojmenování po Alici Garrigue Masarykové) 
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 po Alici Garrigue Masarykové dle důvodové zprávy a jejích 
příloh a ukládá městskému úřadu provést zápis nově pojmenované ulice do základního registru územní 
identifikace, adres a nemovitostí. 
 
 



  Hlasování o usnesení  

Pro:                  Proti:              0     Zdržel se:        Nehlasoval:        

 
O variantě nebylo hlasováno  
 
Předsedajícím byla  vyhlášena 10 minutová přestávka. 
 
Řízení zastupitelstva přebírá Ing. Kučera 
 

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

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

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

Dne 31. 1. 2020 rada města projednala dvě žádostí s požadavkem vyšším než 50 tis. a přijala k nim následující doporučení 
pro zastupitelstvo města: 

id. 
č. 

subjekt název 
doporučení pro 

ZM 

2. 
KOMERČNÍ DOMY 
Rožnov, spol. s r.o. 

Zabezpečení veřejně prospěšné činnosti – 
provoz zimního stadionu 

5 000 000 

3. 
Sdružení obcí 
mikroregion 
Vsetínsko 

Destinační společnost Valašsko v roce 2020 150 000 

 

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

Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č.  15/IX.  
Návrh usnesení č. 1 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace společnosti 
KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ 48390453 ve výši 
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. 
 

Hlasování o usnesení č. 15/IX.  

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 
 



 
Hlasování o usnesení č. 16 /IX.  
Návrh usnesení č. 2 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace dobrovolnému 
svazku obcí Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ 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. 
 

Hlasování o usnesení č. 16/IX.  

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 

9.2   Projednání a schválení Programové podpory 2020, předkladatelé Ing. Dušan Vrážel, Ing. Jan 
Kučera MSc. 

 
Důvodová zpráva: 
V souladu s Čl. XV. „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm“ (dále jen „Zásady“) 
schválených zastupitelstvem města Rožnova pod Radhoštěm dne 5. 11. 2019 usnesením č. 13/VII, předkládáme zastupitelstvu 
města návrhy na poskytnutí programové dotace z rozpočtu města pro rok 2020 v rámci programů: 
PROGRAM I  Jednorázové aktivity a akce (oblast sportovní, kulturní a životní prostředí)  
PROGRAM II      Částečná úhrada provozních nákladů spolků, v jejichž vlastnictví jsou sportovní zařízení 
PROGRAM III   Částečná úhrada pronájmu sportovních zařízení 
PROGRAM IV  Podpora pravidelného sportu dětí a mládeže 
PROGRAM V   Podpora organizačního zajištění zvyšování kvality života seniorů 
PROGRAM VI  Částečná úhrada pronájmu prostor pro zabezpečení kulturních programů a vystoupení 
PROGRAM VII   Podpora komunitního života 
PROGRAM VIII  Podpora vzdělávacích činností  
PROGRAM IX Podpora spolupráce mezi partnerskými městy 
 
Předložené žádosti o poskytnutí programové podpory posuzovaly v souladu s uvedenými Zásadami na svých jednání dotační 
komise, a to podle svých zaměření (rada seniorů, kulturní komise, komise zdravého města MA21 a sportovní komise). 
Závěrečné zprávy z hodnocení žádostí jednotlivých komisí (příloha č. 3) jsou nedílnou součástí této důvodové zprávy. Jak 
vyplývá z těchto zpráv, nebylo možné vždy vyhovět všem předloženým žádostem. Důvodem úplného nevyhovění některých 
žádostí bylo nesplnění programových zásad a podmínek stanovených pro žadatele v jednotlivých programech. Konkrétní 
zdůvodnění je uvedeno v jednotlivých zprávách uvedených dotačních komisí. Dotační komise dále částečné nevyhověly 
některým žadatelům v plné výši, z důvodu že výše požadovaných finančních prostředků ze strany žadatelů převýšila finanční 
prostředky, které jsou na programovou podporu určeny.     
 
Po zhodnocení kvalit a potřebnosti jednotlivých projektů doporučují dotační komise zastupitelstvu města přidělení 
finančních prostředků žadatelům dle přílohy č. 1 a nepřidělení finančních prostředků žadatelům dle přílohy č. 2. 
 
Poznámka koordinátora 
žádost ev. č. PI kul 15 podaná spolkem Sdružení pro rozvoj Soláně na projekt Mezinárodní folklórní festival Léto na Soláni 
2020 není plně v souladu se schválenými Zásadami. Žadatel nemá sídlo a místo výkonu své činnosti na území města (viz čl. 
I, odst. 3 písm. e). I přes tuto skutečnost komise doporučuje projekt podpořit jednak z důvodu kontinuity akce, její kvality, 
lokace ve spádové oblasti města a dále z důvodu, že akce se zúčastňují rožnovské folklorní soubory. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – návrh na rozdělení programové podpory  
P2 - návrh na neudělení programové podpory 
P3 -  zprávy z komisí 
P4 - vzorová smlouva o poskytnutí dotace č. 315/2019/OSK 
 
 
 



Diskuse: 
p. Jelínek – pokud schvalujeme žádost, která ve dvou bodech nesplňuje podmínky, pak navrhuje zásady 
rozdělování grantů změnit. Principiálně s takovým systémem nesouhlasí.  
PhDr. Drápala –  o žádosti bylo hodnotící komisí diskutováno. Žádost je na akci, která se sice neuskuteční 
v Rožnově, ale město reprezentuje. Padlo několik podnětů na úpravu pravidel, které byly předloženy radě města. 
Tato je neakceptovala. Připravuje se kulturní strategie, kde by měla být zahrnuta případná aktualizace zásad. 
Bohužel však do té doby budeme muset postupovat dle schváleného a nastaveného systému. V letošním roce 
jsme mohli kvalitní projekty v rámci kultury finančně dobře podpořit, na rozdělení částky se podílelo několik 
odborníků v oblasti kultury, celkově  šlo o rozdělení částky 900 tis. Kč. Upozorňuje však na nepoměr, kdy  např. 
na Dny města je v rozpočtu alokovaná částka 1 mil. Kč pouze na tuto akci. Navíc jde o akci, na kterou ještě není 
stanovena programová náplň.  
Bc. Blinková – souhlasí s p. Drápalou a také poukazuje na rozdíl ve financování akce Dnů města versus 
podpora spolkům a organizacím. Chápe, že město chce být atraktivnější, podporuje např. garden food festival, 
který je komerční akcí.  Pak  máme  Ondrášovu valašku,  festival který je zapsán v povědomí občanů města. 
Žádost na jeho podporu skončila v grantech navíc částka byla ponížená,  přestože požadavek byl nastaven 
reálně.  Tím, že jsme festival nepodpořili v požadované výši může dojít k jeho znehodnocení.  
Mgr. Kosová – kulturní grantová komise si na své jednání má právo přizvat zástupce kultury a není problém 
podívat se na dramaturgii akce Dny města. Festivalu Ondrášova Valaška byla finanční podpora v minulosti 
poskytována napřímo. Došlo zde však k interním problémům, proto se nyní finance přidělují grantovým 
systémem. Právě nově vzniklá koncepce kultury by měla řešit finanční podporu dlouhodobých festivalů ve městě 
a chceme dosáhnout shody na tom, co město chce podporovat a za jakých podmínek.  
Ing. Kučera – Dny města jsou novou kulturní akcí, kdy jsme se inspirovali partnerskými městy. Jde o 
celoměstské oslavy. Akce nejsou stavěny proti sobě.  
Ing. Holiš – kulturní akce, které město pořádá a které jsou podporovány přímo z rozpočtu jsou akcemi pro 
všechny obyvatele města a jde o něco nového, než jsou zaběhlé festivaly, které jsou zde 20 let. K tomu, jakým 
způsobem se přerozdělují finance z grantového systému má řadu připomínek. Ale momentálně lepší a funkčnější 
systém nastavený nemáme.  
PhDr. Drápala – grantová komise kulturní jedná transparentně a zodpovědně. Pokud někde dochází ke střetu 
zájmů, dotčená osoba se jednání neúčastní.  
Mgr. Kopecký – co se grantových komisí týče, potvrzuje, že pokud je člen komise ve střetu zájmu, odchází při 
projednávání z místnosti. 
MUDr. Němeček – nesouhlasí s finanční podporou akcí,  které mají komerční charakter viz. garden food festival. 
Mgr. Kosová – došlo ke změně pravidel, dotační komise měla možnost přeřadit výše zmiňovanou žádost mezi 
individuální dotace.  Zasahování do navrženého čerpání peněz je bezprecedentní 
PhDr. Drápala – dodává, že tuto informaci členové komise neměli.   
Ing. Pavlica – táže se,  jakou částkou podporujeme garden food festival ? 
Ing. Kučera – festival podporujeme přímo z městského rozpočtu. Taková podpora akcí byla běžnou i v minulosti, 
jde o standartní postup. Organizátoři Ondrášovy valašky bohužel přišli s žádostí v době, kdy už byl rozpočet 
schválen.  
 
 
Hlasování o usnesení č.    17/IX.  
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. 
 

Hlasování o usnesení č.17 /IX.  

Pro:         15         Proti:              0     Zdržel se:       4 Nehlasoval:       0 

 



Usnesení bylo  přijato 
 

10.1   Informace o spolupráci města Rožnov pod Radhoštěm s partnerskými městy v roce 2020, 
předkladatelé Ing. Michal Laktiš, Ing. Jan Kučera MSc. 

 
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm má k dnešnímu dni uzavřeny Smlouvy o partnerství s městy Bergen (Německo), Śrem (Polsko), 
Považská Bystrica (Slovensko) a Körmend (Maďarsko). S partnerskými městy jsou k dnešnímu dni programové dodatky 
spolupráce na rok 2020 ve fázi schváleného návrhu a budou podepsány představiteli daných měst při nejbližším možném 
setkání. Programové dodatky, které specifikují obsahovou náplň a jednotlivé aktivity konané v rámci této partnerské spolupráce 
jsou v příloze.  
 
Město Rožnov pod Radhoštěm má ve svém rozpočtu schválenou částku 195 tis. korun, kterou může použít na finanční podporu 
jednotlivých aktivit.  
 
Program spolupráce se slovenskou Považskou Bystricí na rok 2020 obsahuje 11 bodů, mezi nejvýznamnější aktivity patří 
sportovní výměny házenkářů a společné akce měst – Bezhraniční valašení a Realizace projektu Dny města Rožnov pod 
Radhoštěm.  
 
Program spolupráce s německým Bergenem a polským Śremem na rok 2020 obsahuje 7 bodů, mezi nejvýznamnější aktivity 
patří Dny Śremu a účast sportovců na Běhu rodným krajem Emila Zátopka.  
 
Program spolupráce s maďarským Körmendem na rok 2020 obsahuje 9 bodů, mezi nejvýznamnější aktivity patří  
účast sportovců na Běhu rodným krajem Emila Zátopka a příprava společných projektů v rámci spolupráce partnerských měst 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – Programová náplň partnerské spolupráce s městy Bergen a Śrem 
P2 -  Programová náplň partnerské spolupráce s městem P. Bystrica 
P3 -  Programová náplň partnerské spolupráce s městem Körmend 
 

Diskuse: 
Bc. Blinková – v porovnání s minulostí se neděje nic nového, chybí jí návrh nových aktivit.  Táže se, zda bude 
město aktivní v možnostech získávání dotací v  rámci přeshraniční spolupráce?   
Ing. Laktiš – komunikace probíhá připravujeme projekt v kulturní oblasti, jsme ve spolupráci s Považskou Bystricí  
i Kysuckým Novým Městem, kde připravujeme  projekt zaměřený na společensko – kulturní aktivity. Půjde o  
aktivní výměnu zkušeností zaměstnanců a organizací, které jsou napojeny na kulturně společenský  život ve 
městě. Také půjde o vzájemnou výměnu informací a zkušeností s Kysuckým Novým Městem v oblasti školství a 
stravování. Projekty budou předloženy do 9. března.  
Ing. Kučera – doplňuje, že projektů je rozpracováno mnoho, rozvíjíme spolupráci a připravujeme nové projekty.  
 
 
Hlasování o usnesení č.    18/IX.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o rozsahu spolupráce města 
Rožnov pod Radhoštěm s partnerskými městy v roce 2020 dle důvodové zprávy a jejích příloh. 
 

Hlasování o usnesení č. 18/IX.  

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 
 
 
 
 
 



10.2   Rodinná politika města Rožnov pod Radhoštěm 2020-2022, předkladatelé Ing. Michal Laktiš, 
Ing. Jan Kučera MSc. 

 
Důvodová zpráva: 
Rada města Rožnov pod Radhoštěm dne 31. ledna 2020 projednala dokument „Rodinná politika města Rožnov pod 

Radhoštěm 2020-2022“ a doporučuje zastupitelstvu města tento dokument schválit. 

Pracovní skupina „Město přátelské rodině“ (dále jen PS) vznikla na základě souhlasu rady města ze dne 5. 4. 2019. Cílem PS 
byla identifikace situace přátelskosti města pro rodinu a život rodiny a vytipování opatření a aktivit na podporu rodin ve městě.  
Pracovní skupina projednávala tvorbu dokumentu na třech společných jednáních (15. 5., 18. 11., 8. 1.). Členové PS (viz 
seznam níže) analyzovali současnou situaci nabízených služeb a aktivit pro rodiny ve městě. Na základě současné situace 
byly navrženy priority a opatření rodinné politiky. Ve spolupráci s PS vznikl dokument Rodinná politika města Rožnov pod 
Radhoštěm 2020-2022 (viz Příloha 1). Tento dokument byl také projednán s koordinátorkami Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro Zlínský kraj Mgr. Zuzanou Gaškovou a Mgr. Zuzanou Rovenskou, které se zabývají rodinnou politikou a politikou 
stárnutí pro Zlínský kraj.  
 
Seznam členů PS: 

• Jan Kučera 

• Iveta Dorotíková 

• Pavla Koláčková (ZR) 

• Petra Drápková (NR) 

• Martin Valášek (Piráti) 

• Kateřina Pomklová (zástupce sociálního odboru) 

• Lenka Oravcová (ONŽ Pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s.) 

• Jitka Proroková (SVČ) 

• Hana Ondruchová (zástupce MA21) 

• Lucie Černá (zástupce OSRaP) 

• Dalimila Čechová (zástupce MŠ) 

• Lucie Vančurová (zástupce odboru školství a sportu) 
 
Rodinná politika města Rožnova pod Radhoštěm 2020–2022 je ucelený dokument, jehož cílem je přispět k posílení 
soudržnosti rodin, pomoct těm, kteří v této oblasti pociťují těžkosti a zaměřit se na vzdělání a rozvoj dětí již od narození.  
Základním principem Rodinné politiky města Rožnov pod Radhoštěm 2020–2022 je vytvořit prostředí, které bude všem 
rodinám příznivé. Cílem je zajistit vhodné socioekonomické podmínky, které budou podporovat fungování rodin a výchovu 
dětí, dále se zaměřit na finanční podporu, bezpečnost, informovanost a slučitelnost práce a rodiny a také zajistit služby a 
aktivity, které přispějí ke zkvalitnění rodinného prostředí a rozvoje infrastruktury ve městě.  
Tento dokument bude také využit jako podklad pro ucházení se o ocenění v rámci celostátní soutěže „Obec přátelská rodině 

2020“ (MPSV), ve které může být město oceněno a získat zároveň finanční odměnu (dotaci) až ve výši 1,5 milionů Kč. 

 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – Rodinná politika města Rožnov pod Radhoštěm 2020-2022 
 

Diskuse: 
Bc. Blinková – rodinná politika, jako  předmět chybí ve výuce na základních školách. Dokument je dobrý,  ale 
stěžejní je fungující rodina.  Dále zmiňuje problém absence pediatrického lékaře, který v Rožnově nastává. 
Ing. Kučera – pracovní skupina, která se na tvorbě dokumentu podílela byla složena i ze zástupců veřejnosti. 
Role všech členů skupiny byla důležitá.  
Mgr. Kosová – doplňuje, že členy skupiny jsou i aktivní maminky.  Co se ukončení pediatrické praxe MUDr. 
Šebestové týče, téma je zařazeno na zasedání RM 21.2 a budeme informovat veřejnost o krocích, které město 
podnikne a které jsou v kompetenci města.  
Mgr. Kopecký – dokument kvituje, vnímá jako komplexní, nedostatek lékařů je akčním tématem, v rámci bytové 
politiky myslíme i na nově příchozí lékaře. 
MUDR. Němeček – co se týče lékařů, nemá-li pacient odborníka má se obrátit na pojišťovnu, která má 
poskytnout informace a lékaře zabezpečit. Pokud se městu podaří vykouzlit dalšího pediatra, bude to úspěch.  
Lékařů je  nedostatek. Dále navrhuje vymezit parkovací místa u polikliniky pro matky s dětmi, z důvodu 
bezpečnosti.  
  



Ing. Holiš – dokument je potřebný k tomu, abychom mohli dostát dalších dotačních titulů. Problém lékařů již byl 
vznesen, město v tomto směru může podnikat pouze omezené kroky či poskytovat podpůrné služby a výhody pro 
případné uchazeče. Hlavním problémem je, že jde o soukromou sféru podnikání a tím, jak je nastaveno 
zdravotnictví a především povinnosti z toho vyplývající je pro stárnoucí lékaře problém vychovat si svého 
nástupce. Jde však o celorepublikový problém. Město zde bohužel není v pozici, kdy má situaci ve svých rukou 
Ing. Laktiš – upřesňuje, že při výběru členů pracovní skupiny bylo využito sociálních sítí tak, aby zde byla 
zapojena široká veřejnost. S dokumentem se město bude ucházet o výzvu v rámci celostátní soutěže. Jde o 
finanční částku.  
p. Koryčanský – generace stárnou, lidské zdroje docházejí. Týká se to většiny oborů.  Proto je nutné apelovat  
na vládu a  situaci řešit – viz. odchody lékařů do zahraničí.  
MUDR. Němeček – jsme zde  za různé politické strany a měli bychom všichni apelovat na vládu, aby se právě 
legislativa změnila.  Problémem např. pro lékaře z východu (Ukrajiny) není jazyk, ale legislativa, kvůli které se tu 
nemohou dostat.  
 
 
Hlasování o usnesení č.   19 /IX.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje „Rodinnou politiku města Rožnov pod Radhoštěm 
2020-2022“ ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. 
 

Hlasování o usnesení č. 19/IX.  

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 

10.3   Potvrzení o zajištění vlastních zdrojů na dofinancování projektu  JSDH_ V2_ 2020 Pořízení 
nového dopravního automobilu, předkladatelé Ing. Michal Laktiš, Ing. Jan Kučera MSc. 

 
Důvodová zpráva: 
Z důvodu obměny zastaralé požární techniky a zachování akceschopnosti jednotek požární ochrany města  
byla v roce 2019 na základě výzvy MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky na podání žádostí 
o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2020, podána žádost o dotaci v 
rámci programu „JSDH_V2_2020 Pořízení nového dopravního automobilu“. 
Na základě předloženého návrhu odborné komise generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba schválil pořadníky 
pro předpokládanou alokaci v roce 2020. Město Rožnov pod Radhoštěm je v tomto pořadníku na 13. místě z 31 vybraných 
obcí Zlínského kraje. 
 
Dotace může dosáhnout až 70% nákladů akce, maximálně však 450 000,- Kč. 
Podmínkou přidělené dotace je spoluúčast vlastními zdroji, minimálně ve výši 30 %.  
 
Zlínský kraj se k dotaci ze státního rozpočtu připojuje formou spolufinancování částkou 300 000,- Kč. 
Dotace Zlínského kraje je považována poskytovatelem dotace (MV ČR) za vlastní zdroj. 
Předpokládaná hodnota projektu na základe žádosti činí 900 000 Kč. 
 
V  seznamu nezařazených akcí do rozpočtu 2020, u kterých se předpokládá dotace, je na dofinancování uvedeného projektu 
částka 500 000,- Kč.   
 
Potvrzení o zajištění vlastních zdrojů na dofinancování projektu JSDH_ V2_ 2020 Pořízení nového dopravního automobilu je 
jednou z podmínek pro vydání „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ ze strany poskytovatele dotace (MV ČR). 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 

Diskuse: 
 
 
 
 
 



 
Hlasování o usnesení č.   20 /IX.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a schvaluje zajištění vlastních zdrojů na 
dofinancování projektu JSDH_ V2_ 2020 Pořízení nového dopravního automobilu dle důvodové zprávy. 
 

Hlasování o usnesení č. 20/IX.  

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 
10.4   Projednání a schválení Plánu přípravy na stárnutí 2020–2021, předkladatelé Ing. Michal Laktiš, 

Ing. Jan Kučera MSc. 
 
Důvodová zpráva: 
Plán přípravy na stárnutí je zaměřen na aktivní stárnutí, které závisí na mnoha různých faktorech. Zahrnuje materiální 
podmínky i sociální činitele. Všechny faktory a jejich vzájemné vztahy jsou důležité, protože ovlivňují stárnutí i kvalitu života 
seniorů. Aktivní stárnutí přispívá k zajištění kvality života i v pozdním věku, ke zlepšení mezigeneračních vztahů i k většímu 
zapojení seniorů do společnosti. Vztahuje se na jedince i na celé skupiny. Napomáhá k fyzické i sociální pohodě seniorů, 
umožňuje seniorům zapojit se do společnosti podle jejich potřeb, přání a možností. V případě potřeby poskytuje seniorům 
ochranu, bezpečí a péči. 
 
Po vyhodnocení Plánu přípravy na stárnutí pro roky 2018–2019 byla navržena nová opatření, ale také rozdělení pohledu na 
seniory dle míry jejich aktivity, aby nebyla jedna skupina preferována. Pro potřeby Plánu přípravy na stárnutí Rožnov pod 
Radhoštěm 2020–2021 byli senioři rozděleni do tří skupin:  
Senioři 1 – aktivní senioři (senioři aktivní, soběstační, ekonomicky zajištění, se zájmem o společenské vyžití, velmi dobře 
pohybliví), 
Senioři 2 – aktivně-pasivní senioři (senioři s myšlením na dobré úrovni, se zájmem o společenské dění, se sníženou 
pohyblivostí, s potřebou dopomoci druhé osoby), 
Senioři 3 – pasivní senioři (senioři se sníženou úrovní myšlení, s obtížnou pohyblivostí nebo mobilní pouze s pomocí druhé 
osoby a s využitím invalidního vozíku). 
Plán přípravy na stárnutí zahrnuje aktivity pro všechny tři skupiny seniorů. 
 
Vzhledem k probíhajícím demografickým změnám je potřeba připravovat opatření s dlouhodobým výhledem nejen na úrovni 
celostátní, ale také na úrovni regionální.  
 
Předkládaný dokument bude také přílohou přihlášky do soutěže „Město přátelské seniorům 2020“. V roce 2018 se Rožnov v 
této soutěži v kategorii měst s 10–50 tisíci obyvatel umístil na 1. místě.  
 
Rada města Rožnov pod Radhoštěm dokument „Plán přípravy na stárnutí 2020–2021“ projednala dne 31.01.2020 a 
doporučuje Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm tento dokument schválit. 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Plán přípravy na stárnutí 2020–2021 
 
 

Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č.    21/IX.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a schvaluje „Plán přípravy na stárnutí 2020–2021“ 
ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. 
 

Hlasování o usnesení č. 21/IX.  

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 



Vedení zastupitelstva přebírá Ing. Holiš 
 
 

11.1   Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2019, předkladatelé Bc. Aleš Pilař, Ing. Radim Holiš 
 
Důvodová zpráva: 
Ředitel městské policie Aleš Pilař  uvedl, že předkládá zastupitelům periodický souhrn činnosti Městské policie Rožnov pod 
Radhoštěm za uplynulý kalendářní rok 2019, který je každoročně prezentován zastupitelstvu města.  Jsou zde prezentovány 
statistické výstupy, důležité problematiky bezpečnosti a návrhy koncepcí činnosti pro rok 2020. V následné diskusi, je prostor 
pro náměty a připomínky k činnosti městské policie ze strany zastupitelů města. 
Prezentace: 

• Personální složení městské policie , kde je aktuálně ve stavu 22 strážníků. 

• Činnost – počet zjištěných přestupků byl vyšší než loni,  hlídky  ve městě fungují,  počet přijatých oznámení se stále 
navyšuje i přesto, že linka 156 nefunguje v Rožnově jak bychom si představovali , protože telefonáty z této linky jsou 
přesměrovány do Valašského Meziříčí.  Počet přestupků řešených pokutou byl naopak oproti minulým letům menší, 
dochází však k nárůstu  drobné majetkové činnosti, což jsou především krádeže  v supermarketech. V nočních 
hodinách evidujeme více přestupků v dopravě díky nočnímu přísvitu. Velká část přestupků v dopravě se týká 
špatného  parkování.  Zvedl se také počet drobných krádeží,  vrátili se delikventi, přestupky se lidem načítají, pak 
přestupují do  trestných činů. Rychlost v dopravě měříme za pomocí ručního  radaru, kde také dochází k nárůstu 
přestupků. U stacionárních radarů došlo od jejich instalace k 6800 porušení nejvyšší dovolené rychlosti s tím, že 
rekordně naměřená rychlost byla 131 km/h v obci, kde je přikázaná rychlost 50 km/h.  K nejčastějšímu porušení 
povolené rychlosti dochází na silnicích Ostravská, Kramolišov a Nábřeží Dukelských hrdinů. Stacionární radary byly 
již také 2x poškozeny, došlo k dopadení pachatelů.  

• Informovanost občanů – došlo ke spuštění facebooku městské policie, který přispívá ke zvýšení informovanosti 
veřejnosti o činnosti MěPol a především zefektivňuje přenos informací o omezeních provozu.  

• Prevence -  v této oblasti je stav setrvalý,  probíhá práce s dětmi, MěPol pořádá  různé přednášky, závod 
všestrannosti mládeže. Také byla započata akce „Park bezpečnější“ kde dochází k citlivým úpravám parku 
směřujícím k lepšímu dohledu na bezpečnost.  

• Trestné činy – v minulém roce nedošlo k žádným závažným trestným činům. Rožnov je bezpečné město, kde 
jediným problémem jsou řidiči.  Rožnovská drogová scéna je uzavřená, nedochází k prodeji drog na ulicích, máme 
2 skupiny, jejich činnost úzce souvisí s drobnou trestnou činností, kterou jsou krádeže. Je zde výborná spolupráce 
s policií ČR.  

 
 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - prezentace 
 
 

Diskuse: 
Ing. Holiš – podstata Měpol funguje dobře, výchova, prevence a dodržování pravidel je důležitá. Nevýhodou je, 
že strážníci přestupují  k policii ČR.  
p. Martinek – navrhuje zaměřit se více na lokalitu  Záhumení konkrétně na parkování vozidel u večerky. Také 
navrhuje zaměřit se více na kontrolu mladistvých v lokalitě nádraží. Táže se, kolik přestupků v překročení 
rychlosti bylo naměřeno v lokalitě Tylovice? PODNĚT 
Bc. Pilař – co se Tylovic týče, zde je  omezená rychlost 40 km/H , počet přestupků pošle e-mailem. Kontrolu 
v lokalitě vlakového nádraží strážníci provádí, pobízejí mladistvé, aby volný čas trávili raději v nízkoprahovém 
centru pro děti a mladistvé.  
MVDr. Malcová – táže se, zda se stacionární radar mění v pravidelných intervalech? 
Bc. Pilař – měníme v nepravidelných intervalech. 
MUDr. Němeček – děkuje za práci městské policie, v lokalitě Kramolišov by však doporučil spíše úsekové 
měření rychlosti.  
Mgr. Kopecký – upozorňuje na zábavní pyrotechniku, která je  slyšet často v průběhu roku Táže se,  zda se 
došlo k nárůstu stížností?  
Bc Pilař – stížnosti nejsou, pořadatelé ohňostrojů dodržují stanovený limit rušení nočního klidu. Spíše 
oznamovali prodejce pyrotechniky, který  prodával opakovaně pyrotechniku dětem.  Záležitost je  v řešení české 
obchodní inspekce 



p. Adámek – táže se na průměrný plat strážníků MěPol  v porovnání s jinými městy a zda funguje spolupráce 
s okolními městy?  
Bc. Pilař – společně s městy Val. Meziříčí a Vsetín mají ředitelé městské policie společné porady, jsou i 
celokrajská setkání. Tématem jsou finance a náplň  práce. Co se finanční stránky týče, strážníci mají platové 
podmínky podobné, jako v okolních městech a navíc větší benefity v rámci udržování fyzické kondice.  
p. Vychodil –  táže se, jaký je výnos s přestupků ze stacionárních  radarů za rok 2019? 
Bc. Pilař – přestupky se odesílají na odbor dopravy, který tyto zpracovává, pokuty jsou  placeny bezhotovostně. 
Ing. Holiš – odbor finanční je schopen příjem vyčíslit . 
p. Koryčanský – upozorňuje na stálý problém parkování na ul. Nerudova, která je stále plná a na popelářské 
vozy, které nedodržují přikázaný směr na náměstí a pak dochází k nebezpečným situacím.  Také upozorňuje na 
časté přecházení železniční tratě. Nabádá k větší kontrole. Táže se, zda  novela  zákona o odstraňování vraků 
usnadní policii práci? 
Bc. Pilař – apelujeme na občany,  aby nám vraky hlásili, postup je legislativně určen, náklady na odstranění 
obdrží majitel včetně pokuty.  Problém přebíhání  přes koleje vnímáme, probíhají studie a náměty na technické 
řešení. Strojvedoucí projíždějí úsekem pomalu.  Co se ul. Nádražní týká, zde je  pohyb vozů velký, bude to 
řešeno v rámci dopravní koncepce, kontroly probíhají. Nyní vymáháme zákaz stání.  
Ing. Holiš – na Nádražní ulici  řidiče matou parkovací místa před farou, chceme do budoucna aby na ulici bylo  
parkování povoleno.  
Ing. Mácha – chválí činnost Městské policie, a vznáší PODNĚT - zhotovit statistiku investičních a provozních 
nákladů  ze stacionárních radarů a výnosy z měření. Zastupitelé by o výsledcích měli být průběžně informováni.  
 
 
Hlasování o usnesení č.    22/IX.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí zprávu ředitele Městské Police Rožnov pod 
Radhoštěm o činnosti městské policie za rok 2019. 
 

Hlasování o usnesení č. 22/IX.  

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 

11.2  Vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm dne 10. 
března v letech 2020, 2021 a 2022, předkladatelé Mgr. Kristýna Kosová 

 
Důvodová zpráva: 
Dne 10. března 2019 si připomeneme 60. výročí povstání Tibeťanů ve Lhase, které bylo krutě potlačeno čínskou armádou. 
Právě v den výročí vztyčují města po celém světě tibetskou vlajku na protest proti porušování lidských práv a omezování 
svobody a jakékoliv snahy o národní svébytnost. Tibetská vlajka zároveň symbolizuje nesouhlas s násilným potlačováním práv 
a svobod národů a menšin na celém světě. 
V loňském roce se k akci připojilo 817 obcí, měst, městských částí nebo krajů v České republice (mj. Frenštát p. R., Nový Jičín, 
Kopřivnice, Valašské Meziříčí, Vsetín, Krhová, Zašová, Moravskoslezský kraj).  
 
Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři česká města. 
 
V loňském roce se k této aktivitě připojil rozhodnutím zastupitelstva také Rožnov pod Radhoštěm. Letos předkládáme tento 
návrh znovu, rozšířený na celé volební období.  
 
Připojení k této akci považujeme za symbolické, ale důležité gesto, vzhledem k dlouhým obdobím nesvobody, kterými jsme 
také prošli. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - žádost Spolku Lungta 
 
 
 
 



Diskuse: 
Mgr. Kokinopulos – nevidí důvod proč souhlas dávat na 3 roky dopředu. Co když Tibet opět získá nezávislost a 
budeme mít revokaci usnesení. Toto gesto vůbec nikomu nepomůže.  
Mgr. Kosová – rozhodnutí o vyvěšení vlajky nespadá do rozhodnutí zastupitelstva, jde však  o zvykovou 
záležitost. Usnesení je možné kdykoli revokovat, či řešit protinávrhem.  
Mgr. Kopecký – jde o symbolické gesto, které je významné.  Takových gest je mnoho, jde o možnost vyjádření 
se.  
PhDr. Drápala – jedná se o symbolickou věc, dává PROTINÁVRH: Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení 
vlajky Tibetu a původně ukrajinského Krymu na budově Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm dne 10. 
března 2020, jako symbol protestu proti potlačování práv a svobod národů a menšin.  
p. Koryčanský –  pokud schválíme vyvěšení vlajky hlasujeme proti Číně, ale nakupujeme čínské výrobky ve 
velkém.  
Ing. Mácha – nebude hlasovat pro , jde o politické gesto, které nepatří na jednání měst a obcí. Jde o oficiální 
politiku státu.  
 
Následuje 5 min. přestávka pro práci návrhové komise 
 

Hlasování o PROTINÁVRHU PhDr. Drápaly  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyvěšení vlajky Tibetu a původně ukrajinského Krymu na 
budově Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm na Masarykově náměstí dne 10. března roku 2020, jako symbol 
protestu proti potlačování práv a svobod národů a menšin. 

 

Pro:           7       Proti:              9     Zdržel se:       3 Nehlasoval:       0 

 
Protinávrh nepřijat 
 
 
Hlasování o usnesení     
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu 
Rožnov pod Radhoštěm na Masarykově náměstí dne 10. března roku 2020, 2021 a 2022 jako symbol protestu 
proti potlačování práv a svobod národů a menšin. 
 

Hlasování o usnesení  

Pro:             10     Proti:              8     Zdržel se:       2 Nehlasoval:       0 

 
Usnesení nebylo  přijato 
 
MUDr. Němeček – odchází v 17:41 hod.  
 
 

12.1. Informace k investičním projektům 
Ing. Dita Vávrová – představuje největší investiční akce, které město chystá. Výstavba Kulturního centra  – v lednu 
proběhlo jednání nad projektem s Archteamem, odbornými poradci a vedením města, kde se  projednávali škrty a 
následně se došlo  k ceně 215 mil. Kč vč. DPH. Akci rozdělili, na stavbu, hlediště, mobilní nábytek. Zadávací řízení 
je v přípravě od října, byly osloveny firmy, informace byla  vyvěšena ve veřejném věstníku, chtěli ověřit, že zadávací 
podmínky jsou správné. Jde o nadlimitní veřejnou zakázku,  která proběhne v otevřeném řízení. Předpokládaná 
hodnota je 203 mi. včetně DPH, částka je nepřekročitelná. Předpoklad vyhlášení je začátek března 2020, podmínka 
zadávacího řízení bude, že bude bez náhrady škody účastníkům. Lhůta na vyvěšení je  30 dnů. Doba realizace 16 
měsíců. V rámci smlouvy upomínáme, že bude vysoký standart na dílo. Záruka stavba 60 měsíců, měsíční 
fakturace bez záloh, zádržné 10 procent. Technická kvalifikace – snažíme se vybrat ideálního uchazeče o stavbu. 
Požadujeme zkušenosti s dodávkou divadelní technologie. Hodnocení – nebude tradiční pouze na základě ceny, 
ale nejlepší poměr ceny a kvality dodavatele. Hodnoticí kritéria -  nabídková cena, zkušenosti zhotovitele, 
zkušenosti specialisty na pasivní domy, na dřevostavby na divadelní technologie.  



Další investiční akce – soutěž na hřiště 5. května, monitorovací stanici ovzduší, parkovací stání na ul. 1. máje, 
městský mobiliář, městský elektronický informační systém pro navádění na parkoviště, výhybna nad Chlácholovem,  
cyklopropoj sídliště – centrum. Přístavba knihovny, zde je stavební povolení, probíhá oponentura. Vodovod Horní 
Paseky – zde  probíhá inklinometrický průzkum, také práce na prováděcím projektu. Organizování projektu 
vodovodních přípojek. 
Ing. Laktiš – podává informaci k dotacím. Co se Kulturního centra týče,  byla předložena žádost probíhá formální 
a technické hodnocení, řídící orgán vykonává kontrolu, měl by vydat stanovisko do konce měsíce února. Řídící 
orgán má právo posouvat si termín vyhodnocení, termín zazněl v minulosti, nemůžeme ovlivnit rychlost práce 
řídícího orgánu.  
Ing. Holiš – využili jsme zákonné možnosti vyhlásit řízení bez dotace. Jde o výhodu. Firmy mají nyní kapacity pro 
práci.  Také by mělo ustoupit výrazné zdražování ve stavařině. Zájemců ze stran firmem je hodně. Doufáme, že  
se nám podaří vysoutěžit dobrá cena.  
Bc. Blinková – viz. usnesení rady města, které se týká přípravy  zadávací dokumentace na Kulturní centrum.  Na 
minulém zasedání jsme obdrželi informaci termínu přijetí dotace, proto jsme následně schvalovali rozpočtové 
provizorium. Žádá o sdělení termínu přidělení dotace, jakmile to bude zřejmé. Další zasedání zastupitelstva je až 
v dubnu, tak aby zastupitelé o přidělení dotace byli informováni aktuálně. PODNĚT! 
Ing. Vávrová  – cena měla být vyšší nakonec nám firma slevila jde o částku 150 tis. bez DPH. Jedná se o firmu 
která bude pro město veřejnou zakázku připravovat. Za co nejvyšší kvalitu chceme mít dobrou cenu.  
Ing. Holiš – dodává, že tak zhodnocenou veřejnou zakázku, jakou máme pro Kulturní centrum  Zlínský kraj ještě 
neměl. 
Mgr. Kosová – zmiňuje se o cyklopropoji,  kdy se opakovala  myšlenka propojit centrální okruh,  který umožní 
bezpečnou cyklodopravu do centra, jde o propojení severních sídlišť  přes křižovatku u Janíka do centra města. 
Jde o srdce cyklodopravy. Musíme dořešit nekomfortní situaci cyklistů při  přecházení křižovatky na 1/35, kde se 
dostávají do problémů.  Nejde o cyklostezku, v rámci studie bude navrženo odborným týmem dopravní řešení.  
p. Koryčanský – byli jsme posledně informováni, že 2. ledna obdržíme informaci o dotaci. Ta nedošla, byly jiné 
problémy nyní nevíme, zda do konce února  dotace bude nebo ne.  Zároveň vyhlašujeme soutěž a nemáme ani 
úvěr. To není férový postup  vůči firmám. Nejdříve bychom měli dořešit finance, pak zadat soutěž. Chovejme se 
poctivě. Počkejme,  jak dopadnou finance. 
Ing. Pavlica – žádá o informace ohledně dotace na vodovod Horní Paseky. 
Ing. Laktiš – žádost byla předložena v termínu, předložen projekt, probíhá kontrola technických stránek, ze strany  
řídícího orgánu. Řídící orgán se bude snažit o co nejkratší čas na vyhodnocení. Předpokládáme, že do poloviny 
roku 2020 budeme znát výsledek. Proces administrativní je náročný a některé věci týkající se práce řídícího orgánu 
neovlivníme. Do procesu vstupují také  další subjekty.  
Bc. Blinková –  na posledním setkání zaznělo,  že investorem by mohl být i VaK  za určitých podmínek. 
Ing. Holiš  – představenstvo VaKu řešilo financování všech možných investičních záměrů  v lokalitě, prozatím 
nebylo rozhodnuto, kdo a jakým způsobem bude financován vodovod HP. Představenstvo zaúkolovalo ředitele 
společnosti, aby připravil variantu, kdyby vodovod HP stavěla společnost VaK. Pokud nedopadne dotace, budeme 
řešit, zda bude společnost Vak schopna na situaci zareagovat. Způsob finanční podpory se vyvíjí, města předávají 
majetky do VaKu hledá se nejvýhodnější model pro všechny.  
Ing. Mácha – viz. dotace na Kulturní centrum, táže se, kdy bude vyhlášeno další kolo pro dotaci?  
Ing. Kučera – do konce února bude uzavřena žádost, kterou jsme předložili, je možné že tato nebude schválena, 
hledají se další zdroje v rámci ministerstva a měla by být vyhlášena další výzva. Variant je více. Nejsme ve fázi, 
kdy nyní můžeme říci, jak to bude. Nyní čekáme na výsledek.  
Ing. Holiš – žádost byla podána na konci června. Jsou záležitosti,  které neovlivníme. Máme čas nachystat soutěž, 
všichni účastníci budou o podmínce informováni 
  
p. Mikulášková odchod 18:25 hod. 
 
Bc. Blinková – tušíme tedy že rozhodnutí nebude příznivé a chystáme se na další kolo. Pokud budeme žádat 
v půlce března termíny se značně prodlouží. Informace, které nám byly předloženy jsou polopravdivé  
Ing. Holiš – úvěr není vázán na dotaci, řekli že budeme stavět s dotací a úvěrem. To je náš cíl. Máme ideální 
podmínky pro soutěž. Proto to chceme zkusit. 
Ing. Kučera - shrnuje, máme od června předloženou žádost o dotaci, odstranili jsme připomínky, ještě nezasedal 
monitorovací výbor. Do výzvy jsme šli i s tím, že máme možnost využít i dalších možností. Pořád probíhá hodnocení 
první žádosti 



 
 
 
 
 
 
 

13.  ZÁVĚR 
Ing. Holiš poděkoval zastupitelům za spolupráci a konstruktivní jednání. 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno:   v 18:33 hod.  
 
 
V Rožnově pod Radhoštěm     datum vyhotovení zápisu: 18. února 2020 
 
Předsedající:                            Ing. Radim Holiš          ……………………………………………… 
 
 
 
Věcnou správnost zápisu ověřili:                  
 
                                                                                                        
        Jarmila Mikulášková   …………………………………………… 
   
 
          Alois Vychodil    …………………………………………… 
 
 


