
Zápis č. 12/2020 
z jednání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,  

které se uskutečnilo dne 15. 9. 2020 od 14:00 hodin  
v obřadní místnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm 

 
Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, 
výsledky hlasování a přijatá usnesení. 

 

 
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 12. zasedání 
zastupitelstva byla zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 8. 9. 2020 do 16. 9. 2020. 
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno 
je 19 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 21 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je 
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  
Omluveni: Jarmila Mikulášková, Ing. Jiří Pavlica 

 
2. Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3 členné návrhové komise 
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu 
 

➢ Mgr. Miroslava Kokinopulose 
➢ Bc. Markétu Blinkovou  

  
Oba navržení vyjádřili souhlas.   
 
Zapisovatelem jmenoval Petru Holišovou.  
 
Hlasování o usnesení č.  1/12/ZM/15/09/2020   
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako ověřovatele zápisu tohoto zasedání zastupitele 
Mgr. Miroslava Kokinopulose a Bc. Markétu Blinkovou 
 

Hlasování o usnesení č. 1/12/ZM/15/09/2020   

Pro:        16 Proti:                    1 Zdržel se:         1 Nehlasoval:      1 

       
Usnesení bylo přijato.  
 

Do návrhové komise předsedající určil: 

 
➢ Ing. Lenku Střálkovou,   
➢ Mgr. Martina Drápala   
➢ MUDr. Zdeňka Němečka 

Všichni navržení vyjádřili souhlas. 
 
Hlasování o usnesení č.  2/12/ZM/15/09/2020   
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto zasedání 
zastupitele Ing. Lenku Střálkovou, MUDr. Zdeňka Němečka a Mgr. Martina Drápala. 

 
 



 
Hlasování o usnesení č. 2/12/ZM/15/09/2020   

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

       
   Usnesení bylo přijato.  
 
2. Schválení programu zastupitelstva, předkladatel Ing. Radim Holiš 

 
Předsedající informoval o zařazení dodatečného bodu č. 17 „Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 
8/2020“ na dnešní jednání ZM, jehož předkladatelem je Ing. Jan Kučera, MSc. Bod se bude projednávat v sekci 
finančních záležitostí.  
Ing. Kučera zdůvodňuje, že se jedná o finanční prostředky určené do škol, kterými reagujeme na preventivní 
opatření v rámci COVID-19, kdy se předpokládá nutnost vzdálené výuky. Finanční prostředky jsou v rámci rozpočtu 
alokovány, ale potřebujeme je využít už nyní.  

 
Hlasování o usnesení č.  3/12/ZM/15/09/2020   
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje zařazení bodu 17_Projednání a schválení 
rozpočtového opatření č. 8/2020 na dnešní jednání ZM - předkladatel Ing. Jan Kučera MSc. 

 
Hlasování o usnesení č. 2/12/ZM/15/09/2020   

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

       
Usnesení bylo přijato.  
 
Program zasedání zastupitelstva: 
1. Procesní body 
1 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise 
2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města  
  
2. Útvar tajemníka 
3 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města 
4 - Zpráva o činnosti rady města  
5 - Informace o sporu s IPR 
  
3. Odbor finanční 
6 - Projednání a schválení rozpočtového opatření  č. 7 
17 - Projednání a schválení rozpočtového opatření  č. 8 – dodatečný bod 
 
4. Odbor správy majetku 
7 - Převod pozemků pod místní komunikací v lokalitě Láz 
8 - Projednání a schválení kupní smlouvy č. 235/2020/OSM o koupi lesních pozemků v k. ú. Hutisko 
9 - Projednání a schválení bezúplatného převodu pozemku p.č. 765/1 (ul. Tvarůžkova) v k.ú. Tylovice od ČR-Státního 

pozemkového úřadu do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm 
  
5. Odbor kanceláře starosty 
10 - Pojmenování ulice 
11 - Udělení ocenění města Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2020 
  
6. Odbor školství a sportu 
12 - Projednání a schválení změny použití účelového investičního příspěvku poskytnutého ZŠ Záhumení v roce 2019 
  
7. Odbor investic 
13 - Informace o investičních akcích 
  
8. Odbor strategického rozvoje a projektů 
14 - Informace o možnostech zadržování dešťových vod 



  
9. Různé 
15 - Zpráva jednatele společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o. 
16 - Zpráva jednatele společnosti TV Beskyd s.r.o. 
           

2. Schválení programu zastupitelstva, předkladatel Ing. Radim Holiš 

 
Hlasování o usnesení č.  4/12/ZM/15/09/2020   
 
Zastupitelstvo města schvaluje program jednání zastupitelstva města dle předložené pozvánky 
aktualizované na zasedání zastupitelstva města. 

 
Hlasování o usnesení č. 4/12/ZM/15/09/2020   

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

       
  Usnesení bylo přijato. 
 
3. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města, předkladatel Mgr. Roman Hep 
Mgr. Hep informoval, o úkolech, které zastupitelstvo města uložilo starostovi a městskému úřadu 
Rožnov pod Radhoštěm, formou usnesení.  V následující zprávě je popsán průběh plnění uložených 
úkolů.  
 

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

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



Plnění úkolu k datu 2.12.2019: Majetkoprávní vypořádání se Zlínským krajem bude z důvodu žádosti Zlínského kraje o zápis 
věcného břemene pro splaškovou kanalizaci v dotčených pozemcích zahájeno až po zápisu Smlouvy o zřízení služebnosti do 
katastru nemovitostí (smlouva bude projednána na RM dne 13.12.2019).   
Plnění úkolu k datu 3.2.2020 Byl proveden zápis Smlouvy o zřízení služebnosti do katastru nemovitostí. Na majetkoprávní 
oddělení Zlínského kraje byly zaslány podklady (2x GP + kolaudační souhlas s užíváním stavby chodníku) pro připravení 
majetkoprávního vypořádání mezi městem Rožnov p.R. a Zlínským krajem (SŠIEŘ). 
Plnění úkolu k datu 13.5.2020 na základě doporučení a dohody s majetkoprávním oddělením Zlínského kraje a vedením 
střední průmyslové školy SŠIEŘ v Rožnově p.R. se bude 27. května 2020 konat schůzka vedení města Rožnov p.R. a vedení 
SŠIEŘ pro návrh řešení dokončení majetkoprávního vypořádání pozemků mezi městem Rožnov p.R. a Zlínským krajem 
(SŠIEŘ). 
Plnění úkolu k datu 22.6.2020 dne 27.5.2020 proběhla schůzka (starosta-Ing. Holiš, Kubiš-majetkoprávní odd., Mgr. Trefil 
Miroslav-ředitel SŠIEŘ, Ing. Anna Zejdová-zástupce ředitele pro věci technicko-ekonomické) - z důvodu změny metodiky pro 
stanovení počtu obslužných (nepedagogických) zaměstnanců od 1.1.2021 škola zatím nechce areál uzavřít a tak nepožaduje 
převést pozemek p.č. 1040/25 s chodníkem. Až budou známy podmínky dle nové metodiky, dá škola vědět, zda se bude 
převod chodníku realizovat. 
V současné době město majetkově dořeší se Zl. krajem nově vybudovaný chodník na pozemku Zl. Kraje v termínu do 
30.8.2020. 
Plnění úkolu k datu 4.9.2020 platí stav k 22.6.2020, majetkově bude dořešeno až po upřesnění požadavku školy po 1.1. 2021, 
zda se bude realizovat převod pozemku p.č. 1040/25 s chodníkem. 

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



Plnění úkolu k datu 4.9.2020 platí stav k 22.6.2020, majetkově bude dořešeno až po upřesnění požadavku školy po 1.1. 2021, 
zda se bude realizovat převod pozemku p.č. 1040/25 s chodníkem. 
 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 20/V., ze zasedání ZM konaného 18.6.2019: 
(bod č.7.15. Projednání bezúplatného převodu pozemních komunikací včetně pozemků od ŘSZK do 
vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ),  zpracovatel Bc. Miroslav Kovář 
 Zastupitelstvo města má zájem o bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3616/1 a p.č. 3616/2, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, a na 
nich se nacházející pozemní komunikace – silnice III/48611 v délce 1,226 km od km 0,000 vyústění ze silnice I/35 do km 1,226 
zaústění do místní komunikace ul. Lázeňská, včetně mostu ev. č. 48611-1 a veškerých součástí a příslušenství, z vlastnictví 
Zlínského kraje do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm 
2) má zájem o bezúplatné nabytí pozemní komunikace – silnice III/48612 v délce 1,619 km od vyústění ze silnice I/35 po most 
u firmy Unipar, včetně veškerých součástí a příslušenství, z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm 
3) ukládá starostovi města jednat se Zlínským krajem o technických a smluvních podmínkách bezúplatného převodu 
komunikací a pozemků uvedených v bodě 1 a 2 tohoto usnesení a termínu bezúplatného převodu, dle důvodové zprávy. 
Plnění úkolu k datu 2.9.2019: Úkol v řešení. Vzhledem k technickému stavu komunikací a rozsahu oprav, které byly na 
komunikaci v nedávné minulosti provedené město nemá výhrady k převodu pozemní komunikace III/48611. Most ev.č. 48611-
1, na kterém ještě v současné době probíhají dokončovací práce po rekonstrukci v mnoha ohledech nesplňuje parametry a 
proto je v tomto stavu nepřijatelné, aby byl převeden do majetku města. Námitky města Rožnov pod Radhoštěm na stav mostu 
a rozsah oprav byly předány ŘSZK a očekáváme vyjádření. 
Oddělení správy majetku předalo ŘSZK své vyhodnocení technického stavu komunikace III/48612 a své požadavky na 
opravy nutné k provedení rekonstrukce. V současné době se jedná o rozsahu rekonstrukce a technickém provedení 
především v úseku Hradišťko, kde ŘSZK odmítá opravovat komunikaci v celé šíři, navrhuje rekonstrukci v šíři pouze 6,5m. 
Zpracovává se studie na přesné vytýčení trasy 6,5m široké vozovky opravované komunikace v současné šíři komunikace a 
její oddělení od zbytku nerekonstruovaného povrchu. 
Plnění úkolu k datu 29.10.2019: platí stav k 2.9.2019 
Plnění úkolu k datu 2.12.2019:  platí stav k 2.9.2019 
Plnění úkolu k datu 3.2.2020: Zpracováním definitivní podoby trasy vozovky v šíři 6,5m byl po dohodě s Odborem investic a 
městským architektem pověřen dopravní inženýr p. Říha.  
Plnění úkolu k datu 13.5.2020  

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

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

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

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

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



ŘSZK dodá formální dokument rekapitulující stav přípravy převodu a příslib jeho předložení zastupitelstvu ZK 
s uvedením konkrétního termínu do 10/2020. 
 

Plnění úkolu k datu 4.9.2020 Ad 1) platí stav k 22.6.2020 
Ad 2) rada města schválila na svém zasedání dne 10.7.2020 usnesení o výjimce dle části III. odst. 1 směrnice č. 1/2017 
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v uzavření smlouvy č. 195/2020/OSM o provedení rekonstrukce 
komunikace III/48612 a to mezi společností SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, 
Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599 jako zhotovitelem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako 
objednatelem. 
Rekonstrukce komunikace bude provedena v termínu od 21.9.2020 do 25.9.2020. 
 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 19/VII., ze zasedání ZM konaného 5.11.2019: 
(bod č 11.2 Informace o jednání s Českou poštou)   zpracovatel Mgr. Ing. Janíková 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informaci starosty města o možném prodeji budovy České pošty v 
Rožnově pod Radhoštěm na adrese Náměstí míru čp. 1268 a pověřuje starostu města jednáním se zástupci České pošty 
s. p., IČO 47114983 o podmínkách možného odkupu této budovy a přilehlých pozemků ve vlastnictví České pošty, 
s.p. dle důvodové zprávy.    
Plnění úkolu k datu 2.12.2019: Dne 25.11.2019 zaslán České poště s.p. dopis oznamující zájem města o koupi budovy České 
pošty s.p. na Nám. Míru čp. 1268 a přilehlých pozemků.  
Plnění úkolu k datu 3.2.2020 : Jednání s Českou Poštou nadále pokračují a o zásadních sděleních budeme zastupitele 
průběžně informovat. Jednání nejsme schopni v této chvíli urychlit v souvislosti s personálními změnami na straně České 
Pošty.  
Plnění úkolu k datu 13.5.2020 Dne 9.4. proběhla v Praze osobní schůzka starosty a místostarosty města se zástupci České 
pošty s.p., na které byl ze strany zástupců České pošty s.p. přislíben odkup budovy České pošty včetně přilehlých pozemků 
formou přímého odkupu. Blíže také viz podání 8.1. v RM 7.5.2020. 
Plnění úkolu k datu 22.6.2020 Shodně jako k datu 13. 5. 2020. 
Plnění úkolu k datu 4.9.2020 Dne 16. 7. 2020 obdržel starosta města dopis České pošty, ve kterém zástupce ČP sděluje, že 
dle externího ocenění předmětných nemovitostí vypracovaného znalkyní je kupní cena nemovitostí 31 mil. Kč. Tato cena se 
vztahuje k nemovitostem zapsaným na LV č. 526 s výjimkou pozemku parc. č. 1901/2, na kterém stojí stavba cizího vlastníka, 
který má tak k tomuto pozemku zákonné předkupní právo a v tuto chvíli tak tento pozemek není součástí zamýšleného 
převodu.  
Dne 2. 9. 2020 obdrželo město od Ing. arch. A. Michálkové zpracovanou studii „Posouzení dispozičních kapacit objektu - 
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, NÁM. MÍRU č.p.1268“. Tato studie bude podkladem pro další jednání se zástupci České pošty, 
jehož předmětem bude jak využitelnost prostor budovy pro potřeby MěÚ a ČP, tak výše kupní ceny.   
 
 
 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 17/IX., ze zasedání ZM konaného 11. 2. 2020: 
(bod č 9.2. Projednání a schválení Programové podpory 2020 )  zpracovatel  Ing.Dušan Vrážel 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo žádosti o poskytnutí programových dotací a po projednání 
a) schvaluje poskytnutí programové dotace jednotlivým žadatelům na projekty a ve výši uvedené v příloze č. 1 důvodové 
zprávy a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvy o poskytnutí programové dotace dle vzoru schváleného na 
zasedání zastupitelstva města usnesením č. 13/VII dne 5. 11. 2019 pro jednotlivé příjemce programové dotace a pověřuje 
vedoucího odboru školství a sportu k podepsání smluv o poskytnutí programové dotace s jednotlivými příjemci. 
b) neschvaluje poskytnutí programové dotace jednotlivým žadatelům na projekty uvedené v  příloze č. 2 důvodové zprávy. 
Plnění úkolu k datu 13.5.2020 V souladu s dotačními zásadami byly v termínu do 30 dní od schválení zastupitelstvem 
zpracováno 128 smluv o poskytnutí programové dotace a zaslány jednotlivým příjemcům programové dotace k podpisu. 
Vzhledem k současné situaci se vrátilo zatím od příjemců 90 % podepsaných smluv, které byly následně podepsány 
vedoucím odboru školství a sportu a jsou právně platné. V současné době se jedná s ostatními příjemci o zaslání 
podepsaných smluv z jejich strany zpět na odbor školství, aby mohly být podepsány vedoucím odboru školství a sportu a 
nabyly tak právní moci. Termín splnění 30.6.2020. 
Plnění úkolu k datu 22.6.2020 V současnosti se vrátilo od příjemců cca 95 % podepsaných smluv, které byly následně 
podepsány vedoucím odboru školství a sportu a jsou právně platné. V současné době se jedná s ostatními příjemci o zaslání 
podepsaných smluv z jejich strany zpět na odbor školství, aby mohly být podepsány vedoucím odboru školství a sportu a 
nabyly tak právní moci. Termín splnění 30.8.2020. 
Plnění úkolu k datu 4.9.2020 Nejsou podepsány smlouvy pouze se spolkem Vzdělávací institut Kormidlo. Konkrétně se jedná 
o tři dotační smlouvy. Uvedený spolek byl několikrát kontaktován, naposledy dne 1. 9.2020. Předsedkyní spolku bylo 
přislíbeno, že v průběhu měsíce září doručí jimi podepsané smlouvy k podpisu na město.  

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 8/X., ze zasedání ZM konaného 26. 5. 2020: 



(bod č 7.3. Projednání a schválení bezúplatného převodu pozemní komunikace, silnice III/48611 (ul. Palackého), pozemků 
p.č. 3616/1 a p.č. 3616/2 pod touto komunikací a mostu ev. č. 48611-2 (u Eroplánu) v k.ú. Rožnov p.R. od Zlínského kraje 
(ŘSZK) do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm.)  zpracovatel  Ing.Dalibor Kubiš 
 
Usnesení 8/X 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje bezúplatné nabytí 
1) stavby pozemní komunikace (ul.Palackého), silnice III/48611 v úseku od uzlového bodu 2523A001 po uzlový bod 2523A053, 
v délce 1,226 km, ve staničení od km 0,000  - 1,226 (od vyústění ze silnice I/35 po konec silnice), nacházející se na pozemcích 
p.č. 3616/1 a p.č. 3616/2, včetně mostu ev. č. 48611-2 (most u Eroplánu) a veškerých součástí a příslušenství, nacházejícího 
se na pozemcích p. č. 3525/50, p. č. 3689/5, p. č. 3689/1 a p. č. 3689/6, 
2) pozemků p.č. 3616/1 a p.č. 3616/2 včetně veškerých součástí a příslušenství, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, z 
vlastnictví Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Ředitelství silnic 
Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 76001 Zlín, IČ 70934860, do vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh. 
Zastupitelstvo města ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a starostovi města učinit ve 
spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje veškeré úkony nutné k přípravě smlouvy k uskutečnění tohoto bezúplatného 
převodu a předložit zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu (nabytí) uvedených nemovitostí. 
 
Plnění úkolu k datu 22.6.2020 Výpis ze schváleného usnesení ZM z 26.5. bod č. 8/X byl odeslán na ŘSZK. Smlouva o 
bezúplatném převodu na pozemky, silnici č. III/48611 a most na ul. Palackého bude dle sdělení ŘSZK předložena k projednání 
na Zastupitelstvu Zlínského kraje a Zastupitelstvu města Rožnov p.R. v září 2020. 
Plnění úkolu k datu 4.9.2020 Smlouva o bezúplatném převodu na pozemky, silnici č. III/48611 a most na ul. Palackého bude 
dle telefonického sdělení ŘSZK z 27.8.2020 předložena k projednání na 1-í pracovní zasedání nově zvoleného Zastupitelstva 
Zlínského kraje. 
 
úkol vyplývající z usnesení č. 9/X., ze zasedání ZM konaného 26. 5. 2020: 
(bod č 7.4. Projednání  a schválení bezúplatného převodu části pozemku p.č. 837/1 nově odděleného a označeného dle 
geometrického plánu jako pozemek p.č. 837/12 (ul. Hrnčířská) v k.ú. Tylovice od ČR-Státního pozemkového úřadu do 
vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm.)  zpracovatel  Ing.Dalibor Kubiš 
 
Usnesení 9/X 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje bezúplatný převod podle § 7 odst. 2 písm. a) b) zákona č. 503/2012 
Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů části pozemku 
p.č. 837/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 1323-25/2020 jako 
pozemek p.č. 837/12 o výměře 3181 m2, vše v k.ú. Tylovice, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření s majetkem 
státu Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 01312774 do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. 
Na převáděném pozemku p.č. 837/12 se nachází asfaltová komunikace ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm.  
Zastupitelstvo města ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm učinit veškeré úkony nutné k 
uskutečnění tohoto bezúplatného převodu a předložit zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu 
(nabytí) uvedené nemovitosti. 
 
Plnění úkolu k datu 22.6.2020 Do 30.6.2020 bude odeslána žádost o bezúplatný převod pozemku včetně všech požadovaných 
příloh. 
Plnění úkolu k datu 4.9.2020 Žádost o bezúplatný převod nově odděleného pozemku p.č. 837/12 v k.ú. Tylovice včetně všech 
požadovaných příloh byla odeslána na Státní pozemkový úřad.  
 

✓ úkol vyplývající z usnesení č.12/XI., ze zasedání ZM konaného 30. 6. 2020: 
(bod č 9.1. Projednání   a schválení Individuální dotace - II. kolo 2020) předkladatel Ing. Dušan Vrážel 
Usnesení 12/XI. 
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace Společenství vlastníků 912 v Rožnově p. R.., Julia Fučíka 912, 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm IČ 07748698 ve výši 20.000 Kč na projekt Oprava fasády bytového domu č. p. 912 dle důvodové 
zprávy a jejích příloh a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru 
schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 13/VII dne 5. 11. 2019 s příjemcem individuální dotace a 
pověřuje vedoucího odboru školství a sportu MěÚ k podpisu této smlouvy. 
 
Plnění úkolu k datu 4.9.2020 Úkol splněn 
 

Diskuse: 
Mgr. Hep –  dodává, že aktualizovaná zpráva je uložena na sdíleném google disku. 



Ing. Mácha – jedním z úkolů bylo  pověření  starosty k jednání z Českou poštou ohledně odkupu budovy. Táže se 
na  filozofii dalšího postupu, investice bude jednou z prioritních  investičních záměrů,  
Ing. Holiš – čekáme na termín schůzky, budeme ladit stávající převzetí nájemních smluv, jakmile budeme mít toto 
k dispozici předložíme informaci radním a následně zastupitelům. S touto předpokládanou investiční akcí budeme 
počítat při  přípravě rozpočtu na rok 2021. Co se týče dalšího využití proběhne veřejná debata, objekt získáme 
včetně pozemků, bude se řešit náměstí Míru celoplošně.   
 

4. Zpráva o činnosti rady města, předkladatel Mgr. Roman Hep 
Mgr. Hep informoval, Rada města se od posledního řádného zasedání zastupitelstva sešla celkově na 6 
zasedáních 
v termínech: 10.7., 24.7., 7.8., 24.8.., 28.8. a 4.9. 2020. Celkem bylo projednáno 100 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: 
Mgr. Ing. Janíková – informuje zastupitele o funkčnosti nově zaváděného systému DATRON, jehož 
prostřednictvím úřad zpracovává materiály pro zasedání rady města a pro zastupitele bude přístupný na 
listopadovém zasedání, kdy již zastupitelé obdrží veškeré materiály  právě prostřednictvím tohoto systému.   
Bc. Blinková – žádá o vysvětlení přijatého usnesení č. 1205/59 z RM 24.7.2020, kde rada schvaluje změnu 
organizační struktury MěÚ a ruší místo vedoucího oddělení projektů a zřizuje místo projektového manažera. 
Mgr. Hep – jedná se o zřízení pozice vedoucího sekce lidských zdrojů, která je pro úřad potřebnější. 
Ing. Mácha – vznáší dotazy: 
1) nakolik omezení související s COVID-19 ovlivnilo hospodaření městských společností? 
2) jak se plní úkol zadaný tajemníkovi úřadu,  který přijala rada města a který se týká 10% úspory mzdových 
prostředků 
Mgr. Hep – rekapituluje mzdové náklady na rok 2020, kdy již nyní úřad eviduje 9 neobsazených pracovních pozic. 
Snažíme se ušetřit, na zasedání rady města 25.9. bude předložena kompletní analýza s návrhy úsporných řešení. 
Ing. Holiš – dodává, že úkol byl jasným cílem přípravy pro příští rok, kdy můžeme opět očekávat výpadek z příjmů. 
I v letošním roce se úřad snaží o úspory v rámci mzdových nákladů.  Co se hospodaření  městských společností 
týče, nejvíce omezení v souvislosti s COVID-19 zasáhlo Krytý bazén.  
 
 
5.  Informace o sporu s IPR,  předkladatel Ing. Radim Holiš, Mgr. Petra Pšenicová 

 
Důvodová zpráva: 
Předmětem tohoto bodu je ústní informace o sporu se společností IMMOBILIEN PIRKER REALITY, 
s.r.o. ve věci vlastnictví budovy ZŠ na Záhumení a budovy MŠ na Koryčanských Pasekách v Rožnově 
pod Radhoštěm. 

Mgr.  Pšenicová informovala, že na posledním zasedání zastupitelstva 30. června byla schválena právní jednání 
vedoucí k ukončení sporu s IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o. o určení vlastnického práva k budovám č.p. 
1444 (MŠ na Koryčanských Pasekách) a č.p. 1180 (ZŠ na Záhumení). 
Jak jste již byli informování e-mailem, došlo 10. srpna k podpisu schválené dohody o narovnání, dohody o 
advokátní úschově a kupní smlouvy. Podle sjednaného harmonogramu právních jednání byla tentýž den zastavena 
exekuce na budovy č.p. 1444 a č.p. 1180 a podán návrh na vklad vlastnického práva k oběma budovám ve 
prospěch města.  
Vklad vlastnického práva byl povolen 1. září s účinky od 10. srpna. V minulém týdnu pak učinil právní zástupce 
města Mgr. Mumulos další dohodnuté kroky. 
Byl podán návrh na vklad výmazu exekutorského zástavního práva k oběma budovám a běží ochranná 20denní 
lhůta, ve které nesmí katastrální úřad vklad povolit a která skončí 1. října.  
Bylo podáno zpětvzetí žaloby o vyloučení věcí z exekuce a právní zástupce města se jménem města dle dohody 
vzdal náhrady nákladů řízení. Stejný úkon má učinit i druhá strana.  
Bylo podáno zpětvzetí žaloby o určení vlastnického práva k budovám č.p. 1444 a č.p. 1180 a oba účastníci se dle 
dohody vzdali náhrady nákladů řízení.  
Nyní očekáváme v obou případech doručení usnesení soudu o zastavení řízení. 
Rovněž již dle dohody byly poukázány peníze z advokátní úschovy jednotlivým příjemcům.  



O dalším vývoji vás budeme informovat na následujícím zasedání zastupitelstva. Jakmile bude z katastru 
nemovitostí vymazáno exekutorské zástavní právo a doručena usnesení o zastavení obou soudních řízení, lze 
záležitost považovat za uzavřenou. 

 
6.  Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 7, předkladatelé Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Příjmy 
Na straně příjmu zapracováváme zejména přijatou mimořádnou dotaci ve výši 20 497 tis. Kč, která 
má kompenzovat výpadek daňových příjmů. Tato mimořádná dotace v kombinaci s dříve 
realizovanými škrty dle našeho názoru podstatně stabilizovala městské finance. Aktuální vývoj inkasa 
hlavních příjmů města je na odkazu: 
https://www.roznov.cz/danove-prijmy-mesta-2020-mesicni-statistika/ds-1773/archiv=0&p1=6782 
Lze konstatovat, že pokles příjmů se zpomalil a zejména výběr DPH avizuje možné zlepšení. Výběr 
DPH za 08/2020 je již ve vyšší hodnotě než v loňském roce 08/2019. Dle našeho názoru již nebudou 
v letošním roce nutné další zásadnější úpravy rozpočtu. 
O predikci výběru daní na rok 2021 v tomto okamžiku nemáme relevantní informace. Dalším 
významnějším příjmem je dotace na Nízkoprahové centrum, což je čistý příjem rozpočtu, protože 
výdaje již byly realizovány (jde o dotaci ex - post.) 
Zapracováváme také dotaci na revitalizaci městské zeleně v částce 5 720 tis. Kč. Tato dotace je 
avizována, potvrzení se předpokládá 10.9.2020, což je před uzávěrkou materiálů do ZM. V případě 
negativního rozhodnutí by byl tento řádek na jednání ZM aktualizován. 
Celkové příjmy ROP 7 převyšují výdaje, tzn. rozdíl bude sloužit na krytí propadu příjmů. Součtem s 
nevyčerpaným zůstatkem BÚ je město připraveno na případný další propad příjmů (09-12/2020) až 
do částky cca – 19 800 tis. Kč. 
Výdaje 
Na straně výdajů mimo zapojení dotačních projektů lze upozornit na velkou úsporu při zateplení 
domu,, Kulturní 1779-80,,. Uspořené prostředky jsou převáděny na opravu chodníku Partyzánská a 
do odpadového hospodářství. V odpadovém hospodářství se v době COVID 19 navýšil objem odpadu, což si vysvětlujeme 
vyšším počtem občanů, kteří pracovali z domova a ,,velkým,, úklidem v domácnostech. 
Po ukončené soutěži se navyšují prostředky i na opravy chodníků ul Bayerova, Nerudova, Tyršovo 
nábřeží, Zuberská, Svazarmovská, Písečná, Pletařská. Tato akce je z 50 % dotací, která je již 
v rozpočtu zahrnuta. Realizace bude až v roce 2021, nicméně z hlediska rozpočtové kázně musí být 
tento výdaj již součástí ROP 7. 
Dotace na revitalizaci zeleně se týká lokality 1. máje a okolí viz přiložená grafická příloha č.2 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – ROP_7_priloha_c._1_op_2.xls 
P2 - ROP_7_priloha_2_Revitalizace_zelene_dotace_mapa.jpg 
 

Diskuse: 
Bc. Blinková   –  upozorňuje na investiční akci parkovací stání na  ul. Horská, která byla do RO zařazena, ale 
kompletně připravena je investiční akce parkovací stání na ul. Vítězná a ta zde není. Táže se, zda vybudováním 
nových parkovacích míst na ul. Horská již nebude možnost parkování v areálu ZŠ 5. května? 
Ing. Holiš – investiční akce parkování ul. Vítězná je doprojektovaná, stavebně povolená a bude součástí 
rozpočtu pro rok 2021.  Co se týče ulice Horská vybudováním nových parkovacích míst padne možnost 
parkování v areálu ZŠ 5. květen. Dále dodává, že 8 členů finančního výboru (dále jen FO) doporučilo rozpočtová 
opatření ke schválení (zápis FO je přílohou č. 2) 
 
Hlasování o usnesení č. 5/12/ZM/15/09/2020     
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020 v rozsahu 13 
930 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 projednávaného bodu. 
 

Hlasování o usnesení č. 5/12/ZM/15/09/2020     

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

 
Usnesení bylo  přijato 



 
17. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 8/2020, předkladatel Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Jan Kučera 
 
Důvodová zpráva: 
V navrhovaném rozpočtovém opatření dodatečně reagujeme na preventivní opatření v rámci COVID 
19, kdy předpokládáme možnou nutnost vzdálené výuky. Za tímto účelem v rámci ROP 8 převádíme 
na školská zařízení prostředky na nutnou digitalizaci. Tyto finance uvolňujeme z plánované rezervy a 
nemají tedy vliv na celkový rozpočet. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – ROP_8_skolstvi.xls 
 

Diskuse: 
PhDr. Drápala D.   –  digitalizace škol je jen 1 stránka věci, je zapotřebí analyzovat dostupnost  technického 
vybavení  mezi žáky v domácím prostředí, táže se zda je proveden průzkum ze strany ředitelů?  
Ing. Kučera – analýzu město nezadávalo, zjistit technické možnosti žáků měli za úkol ředitelé škol a dle zpětné 
vazby je připravenost škol i žáků dobrá. Technické dovybavení domácností není záležitostí města, ale státu.  
Bc. Blinková – namítá, že materiál mohl být zařazen na zasedání standartně, nikoli jako dodatečný bod. Situace 
se měla předvídat.  
 
Hlasování o usnesení č. 15/12/ZM/15/09/2020     
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2020 v rozsahu 1230 tis. 
Kč na straně  výdajů dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 projednávaného bodu. Rozpočtové 
opatření č. 8 je bez vlivu na celkový objem rozpočtu 
 

Hlasování o usnesení č. 15/12/ZM/15/09/2020 

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 
 
7.  Převod pozemků pod místní komunikací v lokalitě Láz,  předkladatel Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš  

 
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm je vlastníkem místní komunikace pasportní číslo 364c nacházející se na pozemku p.č. 3637/3 
a pozemku p.č. 2494/38 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v lokalitě Láz (Příloha č. 1 - katastrální mapa s vyznačenými pozemky 
města). V roce 2019 v lokalitě Láz byla prováděna očista betonových odvodňovacích žlabů. V rámci těchto prací bylo 
provedeno zaměření skutečného stavu hranic komunikace v terénu. Po provedeném zaměření bylo zjištěno, že část výše 
uvedené komunikace se nachází na soukromém pozemku p.č. 2494/12 ve vlastnictví manželů J. a Z. J. , 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm. Dle geometrického plánu č. 6662-141/2020 byly části pozemku p.č. 2494/12 na kterých se nachází místní 
komunikace nově odděleny a označeny jako pozemek p.č. 2494/53 o 
výměře 57 m2 a pozemek p.č. 2494/54 o výměře 8 m2. Zároveň bylo zjištěno, že část pozemku p.č. 3637/3 není součástí 
komunikace pasportní č. 364c a užívají ji manželé J. a D. J., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, kteří jsou v příbuzenském poměru 
s manžely J. a Z. J.  (syn a rodiče). Geometrickým plánem č. 6662-141/2020 byla tato část z pozemku p.č. 3637/3 ve vlastnictví 
města oddělena a nově označena jako pozemek p.č. 3637/17 o výměře 53 m2, který je součástí příjezdu a zahrady rodinného 
domu čp. 2546 ve vlastnictví manželů J a D. J. . Příloha č. 2 - geometrický plán č. 6662-141/2020. 
Pro vyřešení majetkoprávního stavu v celé lokalitě bylo projednáno s vlastníky a právníkem města 
toto řešení: 
Město Rožnov pod Radhoštěm vykoupí od manželů J. a Z. J.  nově oddělené pozemky p.č. 2494/53 o výměře 57 m2 a p.č. 
2494/54 o výměře 8 m2, které jsou součástí místní 
komunikace. Manželé J. a D. J.  odkoupí od města nově oddělený pozemek p.č. 3637/17 o výměře 53 
m2, který tvoří součást jejich příjezdu a zahrady. 
Pro ocenění pozemků, které budou předmětem převodu je zpracován znalecký posudek č. 32-3851/20 vypracovaný Václavem 
Adamcem, Dolní Bečva 331, 756 55 Dolní Bečva. Dle znaleckého posudku je cena obvyklá (tržní) pozemku p.č. 3637/17 o 
výměře 53m2 – ve výši 11 130,- Kč (což činí 210,- Kč/m2) a cena pozemků p.č. 2494/53 o výměře 57m2 a p.č. 2494/54 o 
výměře 8m2 – ve výši 13 650,- Kč (což činí 210,- Kč/m2). Příloha č. 3 - znalecký posudek. Rada města byla seznámena s 
navrženým řešením majetkoprávních vztahů v lokalitě Láz a schválila vyhlášení záměru na prodej části městského pozemku 



p.č. 3637/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, nově odděleného a označeného jako pozemek p.č. 3637/17 o výměře 53 m2 dle 
geometrického plánu č.6662-141/2020 ve prospěch manželů  J. a D. J., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm dne 10.7.2020 
usnesením číslo 1188/58. Záměr byl zveřejněn na úřední desce města Rožnov pod Radhoštěm od 13.07. 2020 do 29.07.2020, 
a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. V době zveřejnění záměru nebyly vzneseny připomínky či podněty. Odbor 
správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání a schválení prodej pozemku p.č. 3637/17 o výměře 53 m2 za 
cenu 11 130,- Kč manželům J. a D. J. Rožnov pod Radhoštěm a výkup pozemků p.č. 2494/53 o výměře 57m2 a p.č. 2494/54 
o výměře 8m2 za cenu ve výši 13 650,- Kč od manželů J. a Z. J.,  756 61 Rožnov pod Radhoštěm ve znění kupní smlouvy č. 
187/2020/OSM (Příloha č.4 – smlouva č. 187/2020/OSM), jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. Příloha č. 5 
- grafické 
 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – katastralni_mapa_s_vyznacenim_pozemku_ve_vlastnictvi_mesta_.png 
P2 - geometricky_plan_c._6662_141_2020.pdf 
P3_znalecky_posudek_c._32_3851_20.pdf 
P4 _kupni_smlouva_c._187_2020_OSM.pdf 
P5 - situacni_snimek_s_vyznacenim_majetkoveho_vyrovnani.jpg 
 

Diskuse: 
 

 
Hlasování o usnesení č. 6/12/ZM/15/09/2020     
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej části pozemku p.č. 3637/3 o výměře 53 m2 
oddělené a nově označené jako pozemek p.č. 3637/17 z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, do 
společného jmění manželů J. a D. J. , oba trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a koupi části 
pozemku p.č. 2494/12 o výměře 57 m2 oddělené a nově označené jako pozemek p.č. 2494/53 a části 
pozemku p.č. 2494/12 o výměře 8 m2 oddělené a nově označené jako pozemek p.č. 2494/54 do majetku 
města od manželů J. a Z. J., oba trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm to vše dle geometrického 
plánu č. 6662-141/2020, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a předložených příloh a 
uzavření kupní smlouvy č. 187/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, manžely J. a Z. J., oba 
trvalý pobyt  Rožnov pod Radhoštěmi a manžely J. a D. J., oba trvalý pobyt  Rožnov pod Radhoštěm a ve 
znění uvedeném v příloze č. 4 projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto 
usnesení.  
 

Hlasování o usnesení č. 6/12/ZM/15/09/2020 

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

 
Usnesení bylo přijato 
 
8.  Projednání  a schválení kupní smlouvy č. 235/2020/OSM o koupi lesních pozemků v k. 
ú. Hutisko předkladatel Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Dne 18.06.2020 zaslal Rostislav Polášek, jednatel společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., odboru 
správy majetku nabídku pana J.V.  na prodej lesních pozemků p. č. 854/9, p. č. 854/10, 
p. č. 854/11 a p. č. 854/14 v k. ú. Hutisko, obec Hutisko – Solanec, o celkové výměře 40.085 m2. 
Dozorčí rada společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. jednáním ze dne 10.06.2020 schválila záměr 
koupě výše uvedených lesních pozemků a doporučuje nákup uskutečnit v co nejbližším možném 
termínu, vzhledem k: 
1. příznivé ceně, která se nachází hluboko pod tržní cenou a cenou v místě obvyklou 
2. návaznosti výše uvedených lesních pozemků na lesní pozemky ve vlastnictví města Rožnov p.R. a 
ve správě Městských lesů Rožnov, s.r.o. 
3. možnosti využití přibližovací linky 
4. souladu s Koncepcí hospodaření v lesích Města Rožnova pod Radhoštěm, kde je výkupu pozemků 
věnován samostatný bod, ve znění zápisu z jednání dozorčí rady uvedeném v příloze č. 3. 
Nabídku projednala 23.06.2020 koordinační skupina MěÚ Rožnov p.R. a s výkupem pozemku 
souhlasila. Cena za výkup pozemků p. č. 854/9, p. č. 854/10, p. č. 854/11 a p. č. 854/14 navržená panem 



J.V.  činí 200.000,- Kč. Znaleckým posudkem č. 97-2020 ze dne 08.05.2020, který 2/2 vyhotovil Ing. Jan Tkáčik, Ph.D., IČO: 
87759586, Jarcová 102, 756 24 Bystřička, uvedeným v příloze č. 2, byla stanovena tržní hodnota výše uvedených pozemků 
ve výši 300.000,- Kč a úřední cena 611.473,- Kč. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání a schválení odkoupení pozemků p. č. 854/9, lesní pozemek 
o výměře 33.549 m2, p. č. 854/10, lesní pozemek o výměře 108 m2, p. č. 854/11, lesní pozemek o výměře 227 m2 a p. č. 
854/14, lesní pozemek o výměře 6.201 m2, ve znění kupní smlouvy č. 235/2020/OSM uvedené v příloze č. 1, jak je uvedeno 
v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – Kupni_smlouva_vykup_pozemku_Hutisko_235_2020_OSM.pdf 
P2_Znalecky_posudek_c._97_2020_z_8.5.2020_Tkacik_Jan_Jarcova_k.u._Hutisko.pdf 
P3_Zapis_DR_Mestske_lesy_10.6.2020per_rollam.pdf 
P4 - zvyraznene_pozemky_mesta_a_pozemky_na_LV_1131_k_prodeji_lesy_k.u._H 
utisko_stav_k_1.5.2020.pdf 
P5_zvyraznene_pozemky_na_LV_1131_k_prodeji_lesy_k.u._Hutisko_stav_k_ 
1.5.2020.pdf 
P6_ortofoto_zvyraznene_lesni_pozemky_mesta_k.u._Hutisko_stav_k_1.5.2020.pdf 
 

Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č. 7/12/ZM/15/09/2020    
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi lesních pozemků p. č. 854/9, p. č. 854/10, p. 
č. 854/11 a p. č. 854/14 v k. ú. Hutisko, z vlastnictví pana J.V., trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm, do 
vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a předložených příloh a uzavření kupní 
smlouvy č. 235/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a panem J.V.  jako 
prodávajícím ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva je součástí 
tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č. 7/12/ZM/15/09/2020   

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 
 

9.  Projednání Projednání a schválení bezúplatného převodu pozemku p.č. 765/1 (ul. Tvarůžkova) v 
k.ú. Tylovice od ČR-Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, 
předkladatel Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Na území města Rožnov pod Radhoštěm se nacházejí některé zpevněné komunikace ve vlastnictví 
města Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „město“), ale pozemky pod těmito komunikacemi jsou jiných 
vlastníků mezi nimiž je i Státní pozemkový úřad. Město žádalo v minulosti podřízený úřad Státního pozemkového úřadu, 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj ve Zlíně (dále jen „úřad“) o převod pozemků, na nichž se nachází zpevněné místní 
nebo účelové komunikace ve vlastnictví města Rožnov p.R. i s doložením potřebných podkladů, ale k převodu některých 
pozemků zatím nedošlo. 
Na základě této dřívější korespondence požádal úřad dopisem ze dne 17.3.2020 (příloha č.1) město o upřesnění a doplnění 
informací pro majetkoprávní dořešení situace týkající se zpevněné komunikace na pozemku p.č. 765/1 v k.ú. Tylovice. 
Po následné telefonické domluvě zaslal úřad e-mailem z 26.8.2020 (příloha č.2) žádost a pokyny s postupem pro realizaci 
bezúplatného převodu pozemku p.č. 765/1 v k.ú. Tylovice, na němž má město asfaltovou a převážně panelovou komunikaci 
(ul. Tvarůžkova) vedenou v pasportu místních komunikací jako účelovou komunikaci pasportní č. 6080u. Město na základě 
vyplněné žádosti požádá úřad o bezúplatný převod podle § 7 odst. 2 písm. a) b) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Součásti žádosti musí být usnesení zastupitelstva města, které schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 765/1, a také další 
požadované dokumenty uvedené v žádosti (viz. příloha č.2). Po zaslání žádosti a požadovaných dokumentů úřad připraví 
příslušnou smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti a tu zašle městu ke schválení zastupitelstvem města. Odbor správy 
majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí pozemku p.č. 765/1 v k.ú. Tylovice, jak je uvedeno v 



návrhu usnesení a důvodové zprávě. Situační snímek a vyznačení pozemku p.č. 765/1 v katastrální mapě je v příloze č. 3 a 
č.4. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – Zadost_o_vyjadreni_ke_komunikaci_na_p.c.765_1_k.u.Tylovice_c.j._MeU_RpR_25673_2020_z_18.3 
.2020.pdf 
P2_Informace_z_SPU_k_BUP_komunikace_p.c._765_1_k.u._Tylovice_e_mail_z_26.8.2020.pdf 
P3_KM_orto_ul._Tvaruzkova_p.c._765_1_CR_SPU_k.u._Tylovice_z_PDF.jpg 
P4_KM_ul._Tvaruzkova_p.c._765_1_CR_SPU_k.u._Tylovice_komunikace_k_prevodu_pozemky_mesta_u 
_z_PDF.jpg 
 

Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č. 8/12/ZM/15/09/2020 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje bezúplatný převod podle § 7 odst. 2 písm. 
a) b) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů pozemku p.č. 765/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Tylovice, z 
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření s majetkem státu Státní pozemkový úřad, Husinecká 
1024/11a, 130 00 Praha 3, IČO 01312774 do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. Na převáděném 
pozemku p.č. 765/1 se nachází asfaltová a převážně panelová účelová komunikace ve vlastnictví města 
Rožnov pod Radhoštěm. 
Zastupitelstvo města ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm učinit 
veškeré úkony nutné k uskutečnění tohoto bezúplatného převodu a předložit zastupitelstvu města ke 
schválení smlouvu o bezúplatném převodu (nabytí) uvedené nemovitosti. 
 

Hlasování o usnesení č. 8/12/ZM/15/09/2020  

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 
10. Pojmenování ulice, předkladatel Mgr. Ing. Veronika Janíková, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Odbor kanceláře starosty obdržel dne 19.8.2020 požadavek z odboru životního prostředí a výstavby ohledně pojmenování 
stávající nepojmenované ulice v lokalitě Písečný. Dne 17.8.2020 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby čtyř 
bytových domů a souvisejících zpevněných ploch a sítí v rámci etapy „Eden Rožnov 2“. V této souvislosti vznikla potřeba 
přidělit nově zkolaudovaným domům čísla popisná a následně je zapsat do RUIAN. Pro vznik nového adresního místa je 
nutné přiřazení nového č.p. a č.o. k přilehlé ulici. Nově vystavené bytové domy přiléhají k ulici, která doposud není 
pojmenována. Vzhledem ke skutečnosti, že ulice navazuje na stávající ulici Písečná a je jejím logickým pokračováním 
směrem k ulici Horská, navrhuje se, aby vymezený úsek nesl stejný název tedy ulice Písečná. Současně je třeba reflektovat 
také usnesení zastupitelstva města ze dne 21. 6. 2016 č. 23/XIII přijaté v souvislosti s návrhem paní B.K. ze dne 8. 5. 2016: 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo návrh paní B.K., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, ze dne 8. 5. 2016 
na pojmenování některé z ulic v Rožnově pod Radhoštěm po A. G. Masarykové uvedený v příloze důvodové zprávy a ukládá 
městskému úřadu evidovat návrh paní B.K.  a v případě vzniku nové ulice v Rožnově pod Radhoštěm předložit návrh 
paní B.K.  na pojmenování nově vzniklé ulice po A. G. Masarykové k rozhodnutí. Zastupitelstvo města nesouhlasí s 
přejmenováním některé ze současných ulic v Rožnově pod Radhoštěm. 
V návrhu paní B.K. jsou navrhovány tyto varianty pojmenování: A. G. Masarykové nebo Alice G. Masarykové popř. dr. A. G. 
Masarykové. V úvahu přichází také název ulice Alice Masarykové. Z uvedených skutečností vyplývají tyto varianty 
pojmenování nové ulice: 
Varianta 1 (doporučená) - převzít pro nově vzniklou ulici název stávající ulice Písečná  
Varianta 2 – pojmenovat nově vzniklou ulici názvem po Alici Garrigue Masarykové (Pokud by zastupitelstvo města schválilo 
tuto variantu, je nutné následně schválit i přesný název ulice.) 
Rozhodovat o názvech ulic je dle § 84 odst. 2 písm. s) zákona o obcích vyhrazeno zastupitelstvu města. 
Rada města na svém jednání konaném dne 26.8.2020 tento bod projednala a přijala k němu následující usnesení. 
"Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala možnost pojmenování stávající nepojmenované ulice 
v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, lokalita Písečný navazující na ulici Písečná a vedoucí k 
ulici Horská dle zákresu uvedeném v příloze č. 1 tohoto bodu. Rada města souhlasí s pojmenováním 



tohoto úseku názvem ulice Písečná a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat předmětný úsek 
tímto názvem." 
Dle § 28 odst. 3 zákona o obcích dojde ke vzniku pojmenování ulice zápisem do základního registru územní identifikace, 
adres a nemovitostí. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 –zakres_ulice.pdf 
 

Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č. 9/12/ZM/15/09/2020    

Návrh usnesení č.1 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
a) schvaluje  pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, 
lokalita Písečný navazující na ulici Písečná a vedoucí k ulici Horská dle zákresu uvedeném v příloze č. 1 
tohoto bodu, názvem ulice Písečná, 
b) ukládá městskému úřadu provést zápis nově pojmenované ulice do základního registru územní 
identifikace, adres a nemovitostí. 

 
Hlasování o usnesení č. 9/12/ZM/15/09/2020 

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 
Návrh usnesení č. 2 – o usnesení nebylo hlasováno 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
a) schvaluje pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, 
lokalita Písečný navazující na ulici Písečná a vedoucí k ulici Horská dle zákresu uvedeném v příloze č. 1 
tohoto bodu, názvem ulice po Alici Garrigue Masarykové, 
b) ukládá městskému úřadu provést zápis nově pojmenované ulice do základního registru územní 
identifikace, adres a nemovitostí. 
 

 
11.   Udělení ocenění města Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2020, předkladatelé Ing. Martin Beníček, Ing. 
Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Předmětem tohoto podání je schválení ocenění města Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2020. V souvislosti s Pravidly pro 
udělování ocenění a poskytování záštit města Rožnov pod Radhoštěm 
(článek II., bod 1.4 a 2.4) a přijatými nominacemi na ocenění města Rožnov pod Radhoštěm pro rok 
2020 předkládáme zastupitelstvu města k projednání závěry Pracovní skupiny pro hodnocení návrhů 
čestného občanství a ceny města (dále pracovní skupiny, zápis z jednání je přílohou č. 1 tohoto bodu) 
a dále také patřičné usnesení rady města (viz níže). 
Čestné občanství města 
V platné lhůtě byl podán návrh na udělení čestného občanství panu F. Trpíkovi. (bližší informace 2/2 
k postavě pana Trpíka jsou přílohou č. 2). Pracovní skupina kromě diskuze nad evidencí čestných 
občanů a dalšími výstupy (projekt Kameny paměti, zásobník urbanonym) schválil také usnesení: 
členové pracovní skupiny navrhují zastupitelstvu města udělit Čestné občanství města Rožnov pod Radhoštěm in 
memoriam panu Františku Trpíkovi. 
 
 
Cena města 
Letos byly také podány dva návrhy na udělení ceny města. První z nich pracovní skupina vyhodnotila 
jako nerelevantní a nebylo k němu přijato žádné usnesení. Druhý, nominace pana J. Měrky (příloha č. 



3) byla vyhodnocena jako vhodná, návrh byl konsensuálně akceptován a bylo k němu pracovní skupinou přijato usnesení (viz. 
dále). Dále byla vedena diskuze nad problematikou podaných nominací v minulých letech, jak s těmito nominacemi dále 
pracovat. Pravidla toto neupřesňují, pracovní skupina je toho názoru, že nominace z dřívějších let jsou platné (v případě 
opětovného/aktualizovaného souhlasu nominanta). V tomto duchu pak bylo formulováno usnesení: 
členové pracovní skupiny navrhují zastupitelstvu města udělit Cenu města Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2020 panu 
Dr. Jiřímu Langerovi a panu Ing. Janu Měrkovi. (žádost o udělení Ceny města panu Dr. Langerovi je přílohou č. 4). 
S těmito závěry byla seznámena Rada města Rožnov pod Radhoštěm na svém zasedání 26. 6. 2020, 
která přijala toto usnesení:: „projednala předložené návrhy na udělení Ceny města Rožnov pod Radhoštěm a Čestného 
občanství města Rožnov pod Radhoštěm a doporučuje Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm udělit Čestné 
občanství města Rožnov pod Radhoštěm a Cenu města Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2020 dle návrhů pracovní 
skupiny pro hodnocení návrhů čestného občanství a ceny města uvedené v důvodové zprávě č. usnesení 1171/57.  
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – zapis_z_pracovni_skupiny_pro_hodnoceni_navrhu.doc 
P2 - zadost_o_udeleni_cestneho_obcanstvi_pan_Trpik.pdf 
P3 -  zadost_o_udeleni_ceny_mesta_pan_Merka.pdf 
P4 - zadost_o_udeleni_ceny_mesta_pan_Langer.pdf 
 

Diskuse: 
PhDr. Drápala   –   sám je předsedou pracovní skupiny, kde návrhy na nominace projednávali. Upozorňuje však, 
že není nutné  udělovat cenu každým rokem, pokud není v daném roce navržen vhodný kandidát.  Přiklání se 
spíše k důslednému výběru vhodných kandidátů.   
 
Hlasování o usnesení č.  10/12/ZM/15/09/2020 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo návrh na udělení Čestného občanství města 
Rožnov pod Radhoštěm uvedený v příloze č. 2 projednávaného bodu a uděluje Čestné občanství města 
Rožnov pod Radhoštěm in memoriam panu Františku Trpíkovi. 
 

Hlasování o usnesení č. 10/12/ZM/15/09/2020   

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 
Hlasování o usnesení č. 11/12/ZM/15/09/2020      
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo návrhy na udělení Ceny města Rožnov pod 
Radhoštěm uvedené v příloze č. 3 a 4 projednávaného bodu a uděluje Cenu města Rožnov po Radhoštěm 
pro rok 2020 panu PhDr. Jiřímu Langerovi, CSc., trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a panu 
Ing. Janu Měrkovi,  trvalým pobytem Vidče. 
 

Hlasování o usnesení č. 11/12/ZM/15/09/2020      

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 
 
12.   Projednání a schválení změny použití účelového investičního příspěvku poskytnutého, předkladatelé 
Ing. Dušan Vrážel 

 
Důvodová zpráva: 
Firma BSTS Engineering&Services, s. r. o. v roce 2018 zpracovala pro školské příspěvkové organizace výstupní zprávy o 
provedení „Bezpečnostního auditu, posouzení rizik a návrhu opatření“ směřujících ke zvýšení bezpečnosti v jednotlivých 
objektech. Na základě zpracované výstupní zprávy (bezpečnostního auditu) v ZŠ Záhumení byl v rámci listopadového 
rozpočtového opatření č. 5/2019 navýšen investiční příspěvek Zastupitelstvem města ve výši 70 000Kč ZŠ Záhumení na 
nákup a instalaci kamerového systému včetně napojení na Městskou policii. Tyto finanční prostředky byly následně zaslány 
škole. Dne 20. července 2020 jsme obdrželi žádost ZŠ Záhumení na změnu účelu poskytnutého investičního příspěvku, 
konkrétně na pořízení a instalaci centrálního klíče. 



Odůvodnění žádosti školou: 
„Jelikož naše škola má kamerový systém již od listopadu roku 2018 a jeho následné propojení s Městskou policií bylo díky fa 
Telefonic plus s.r.o. v roce 2019 provedeno bezúplatně – jednalo se pouze o softwarový zákrok – investiční příspěvek v plné 
výši zůstává nevyčerpán.“ 
Jelikož firma BSTS Engineering&Services, s. r. o. ve zpracované výstupní zprávě navrhuje z důvodu bezpečnosti a z důvodu 
možné omezené reakce v případě invakuace do třídy zřízení systému generálního a hlavního klíče, doporučujeme žádosti 
základní školy vyhovět. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – skol_priloha_zadost_ZS_Zahumeni.pdf 
 

Diskuse: 
Bc. Blinková – táže se, zda jsou bezpečnostními systémy vybaveny i další školy ve městě? 
Ing. Vrážel - potvrzuje 

 
 
Hlasování o usnesení č. 12/12/ZM/15/09/2020      
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje změnu účelu poskytnutého investičního 
příspěvku v roce 2019 Základní škole Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 70918651, 
ve výši 70.000 Kč z původně schváleného účelu nákup a instalace kamerového systému na nový účel 
nákup a instalace generálního a centrálního klíče dle důvodové zprávy. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 12/12/ZM/15/09/2020   

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 
13.   Informace o investičních akcích, předkladatelé Ing. Dita Vávrová 
Ing. Vávrová informuje zastupitele o realizovaných investičních akcích, o těch, které jsou ve fázi přípravy k realizaci 
a o zásobníku investičních akcí, pro příští rok. Přehled investičních akcí je přílohou č. 3. 
 

Realizované investiční akce: 

• Rekonstrukce hřiště u ZŠ 5 května 

• Parkoviště u MŠ 1. máje 

• Jsou dokončeny výlepové plochy 

• Modernizace veřejného osvětlení na ul. Frenštátská + sloupy veřejného osvětlení na ul. Sadová 

• Světelná signalizace – přechod u knihovny 

• Reklamace povrchů, které vznikly při stavbě ČŘB a je zde zapotřebí oprav 
 

Příprava realizace – akce projekčně připraveny: 

• Hřiště na sídlišti  1. máje 

• Parkoviště na ulici Horská 

• Chodník  Tylovice - Hážovice přechod Partyzánská 

• Výhybna pod Chlácholovem, kde se projednává dopravní značení 

• Monitoring kvality ovzduší 

• Vodovod Horní Paseky  

• Dům s pečovatelskými byty 

• Kulturní centrum  

• Přírodní zahrady u všech škol 
 
Zásobník akcí pro příští rok – nachystané projekty pro rok 2021: 



• Přístavba knihovny 

• Chodník Tylovice-Hážovice úsek 1, kde nebyla úspěšná žádost o dotaci  

• Parkovací stání ul. Vítězná 

• Rekonstrukce ul. Tvarůžkova 

• Rekonstrukce ul. Sevastopolská 

• Zateplení budovy Letenská (poliklinika) 

• Chodník Láň 

• Parkovací stání na ulici  5. května 

• Rekonstrukce kanalizace v Hážovicích 
 
Akce v projekční přípravě: 

• Rekonstrukce náměstí  1 máje 

• Výhybna pod Chlácholovem 

• Měření rychlosti 

• Cyklostezka 5 květen + chodník 

• Kontejnerové stání na ul. Pivovarská 

• Přípojky na vodovod Horní Paseky 

• Rekonstrukce ul. Svazarmovská 
 
Připravované studie: 

• Revitalizace Tyršova nábřeží 

• Rekonstrukce ul. Letenská 

• Parkovací stání na ul. Kulturní 

• Parkoviště u ZŠ Pod Skalkou 

• Cyklopropoj sídliště – centrum 

• Kruhový objezd Videčská – Pionýrská 

• Rekonstrukce napojení komunikace Průmyslového areálu na komunikaci 1/35 – synchronizace 
železničního přejezdu  

• Revitalizace sídliště Koryčanské  Paseky 

• V přípravě je  manuál pro  hospodaření s dešťovými vodami 
 
Ing. Vávrová podrobněji informuje o investiční akci Kulturní centrum (dále jen KC). Od neúspěšného výběrového 
řízení na dodavatele stavby byly učiněny kroky, zjišťující,  zda městem požadované podmínky jsou adekvátní. Proto 
bylo provedeno srovnání nabídkových a rozpočtových cen. Získalo se stanovisko projektanta, který chybu 
v projektu nepřipouští. Na ČVUT byl zadán odborný posudek, který poukazuje na  navýšení cen ve stavebnictví. 
Byla zjišťována zpětná vazba od účastníků,  zájemců a subdodavatelů. Byl proveden průzkum trhu, prověření 
možnosti použití alternativních materiálů, které by vedly ke snížení ceny. Projekční firma však připustila pouze dvě 
změny v materiálu. Toto doporučení je nutno akceptovat z důvodu podmínek dotace. Získali jsme také stanovisko 
administrátora, který se vyjádřil k připomínkám. Konzultace s projektantem ohledně všech návrhů a možností úspor 
proběhla 25. srpna.  Nyní chystáme novou veřejnou zakázku, zvažujeme všechny možné varianty, jakým způsobem 
veřejnou zakázku vypíšeme. Rada města bude rozhodovat na základě variantních možností.  

 
 
Diskuse: 
p. Adámek  –  kvituje opatření pro zadržování vody v krajině, nelíbí se mu však  přerušovaný chodník v areálu 
Tesly,  navrhuje preferovat jiné řešení.  
PhDr. Drápala  – levněji asi KC nepostavíme. Rekonstrukce Libušína na Pustevnách byla provedena za  116 mil. 
Kč. Přitom Libušín je národní kulturní památkou, kde byly při výstavbě použity speciální technologie a část starých 
konstrukčních prvků byla zachována. Namítá, že za cenu KC by měl Rožnov tři takové Libušíny. Obává se, že staré 
vybavení kina také půjde do nové budovy, protože na nové prvky už nebude město mít.  



Bc. Blinková – namítá, že řada investičních akcí se posunuje a mnoho z nich se chystá tzv. do šuplíku. V přehledu 
investičních akcí postrádá zmínku o nové tržnici, což je přitom velmi diskutované téma, s budovou Paláčkova mlýna 
se také nic neděje.  Přitom Rožnov má vlastní pozemky v lokalitě Na Zahradách, kde by tržnice mohla být vhodná. 
Přivítala by obsáhlejší informaci o této možnosti.  Dále ji chybí termín zahájení rekonstrukce komunikace na 
Hradišťku, na které se město spolupodílí s krajem. Není také  zmíněn přechod u knihovny. Město má v plánu vložit 
investice do zateplení budovy na ul. Letenská. Táže se, jakým způsobem město naloží s budovami, které má 
v majetku po-té co investuje do nákupu budovy České pošty? Zmiňuje stále narůstající ceny za rekonstrukci ul. 
Vítězná.  
Ing. Vávrová –  odpovídá na dotazy: 
Rekonstrukce komunikace na Hradišťku bude provedena, co se týče přechodu u knihovny, máme vybrané 
dodavatele, realizaci bychom měli stihnout ještě letos. Ulice Vítězná – zde je více variantních řešení, cena 
odhadu, který byl před 3 lety se změnila, čekali jsme na dokončené stavební řízení. Rozsah rekonstrukce bude 
mnohem větší, rozpočet je zhotoven správně. 
Ing. Holiš – co se budovy KC týče, cenu máme zastropovanou. Odmítá tvrzení o vyšších částkách. Nyní jsme 
v jednání s ředitelem lesů ČR o možnosti dodání dřeva na výstavbu KC. Hledáme možnosti,  jak ušetřit a 
snažíme se získat dotaci. Věří, že KC se podaří vysoutěžit za přijatelnou cenu. Co se tržnice týče, investiční akce 
nebyla vysoutěžena, v rozpočtu prozatím nemáme alokovány finance.  
Ing. Mácha  - 1) vítá pravidelné zařazení aktuálního přehledu investičních akcí na zasedání zastupitelstva, uvítal 
by však, kdyby podkladový materiál obdrželi zastupitelé společně s ostatními materiály předem. PODNĚT. 
2) viz. KC – stanovili jsme si cenový strop, zorganizovali výběrové řízení, nabídky byly vyšší, nyní řešíme, co dál. 
Je zapotřebí vyhlásit nové výběrové řízení a nenechat se vyprovokovat k navyšování ceny, kterou máme 
zastropovánu.  Doporučuje,  aby v dokumentaci pro nový tendr byly některé bloky projektu předělány. Táže se, 
zda toto je také nová filosofie rady města? Co se tržnice týká, je zde iniciativa umístit tržnici v lokalitě Na 
Zahradách. Jde o pozemky, které patří městu, vytvořila by se nová parkovací stání, pomohlo by to také odklonit 
dopravu z centra města.  
Ing. Holiš  – parametry které byly představeny na radu města neudělají samotnou soutěž, soutěžili jsme v době 
omezení souvisejícím s COVID-19, uvidíme jak se situace bude vyvíjet, dochází opět k uzavírání hranic, vliv na 
cenu mají materiály, které jsou navrženy, v případě změny  zde vidí možnost poměrně velké úspory a největší 
prostor pro další jednání. Jsou však typy materiálů,  na kterých architekt trvá, byly mu zaslány požadavky ze 
strany města, čeká se na jeho vyjádření.  
Ing. Mácha – navrhuje vytvořit realizační projekt do kterého bude zapracována analýza ke které jsme přišli nyní, 
víme,  kde byly chyby, tak je třeba se poučit a zapracovat do nového kola.  
Ing. Holiš  – ve stavařině to funguje jinak, trh rozhodne jaké mají ceny agregované položky. Pokud bychom 
přeprojektovali dle cen, které požadují realizační firmy, nedostaneme se do kompletně vybavené stavby. Až trh 
určí, kolik bude agregovaná položka stát. Firmy to na nás mohly s cenou zkusit. Do výběrového řízení se jde vždy 
s určitou mírou rizika, pokud nyní nevyšlo, máme další možnosti.  
Ing. Vávrová  - projekt se připravoval od r. 2017,  výrobní výbor se  postupně dopracoval k nějakému řešení. 
Firma nám dávala rozpočet v nějaké výši,  položky  odpovídaly aktuálním cenám. Celý projekt včetně rozpočtu 
kontrolovalo ČVUT, dali k projektu souhlas. .  
Mgr. Kosová –  viz. tržnice, rada města se bude záležitostí zabývat na svém zasedání 25.9., v letošním roce 
nemáme pro tuto investiční akci alokovány finance v rámci rozpočtu. Položka bude zařazena v rozpočtu města 
pro rok 2021, jde o prioritní investiční akci.  
Mgr. Kopecký – přimlouvá se pro zařazení financí na rekonstrukci ul. Tvarůžkova do rozpočtu 2021,  která byla 
přislíbena již dříve.  
p. Koryčanský – viz. kulturní centrum – táže se, zda město bude platit finance navíc, pokud dojde 
k přeprojektování? Vzhledem k tomu, že všechny 3 firmy, které se soutěže zúčastnily nabídly zhruba stejnou 
realizační cenu, obává se, že reálná je spíše tato položka. Navrhuje pozvat zástupce projekční kanceláře 
Archteam, která projekt zhotovila, aby zastupitelům vysvětlil, proč jejich cena je tak odlišná. 
2) chodník Tylovice –  Hážovice, v letošním roce se tato investiční akce neuskuteční, dotační titul nebyl, obává 
se, že ani v příštím roce se tak nestane. Jde však o prioritní záležitost, proto navrhuje její dokončení 
z vlastních  zdrojů.   
3) jako prioritní akci navrhuje zařadit rekonstrukci kuchyně ZŠ 5.květen, která je již zastaralá.  
4) na Horních Pasekách  v rámci zhotovení osvětlení udělat také obrubníky. PODNĚT 
Ing. Holiš –  Archteam – platba firmě je v jednání, bohužel nemůže přislíbit účast pana architekta na zasedání 
zastupitelstva v listopadu. 



Viz. 2) město neobdrželo dodační titul ze SFDI, chodník zrealizujeme z vlastních zdrojů.  
Viz. 4) možnost zhotovení obrubníků můžeme zvážit.  
MUDr. Němeček – navrhuje v rámci investičních akcí zařadit také chodník k mostu na Bučiskách a v rámci 
opravy mostu zvažovat o zvětšení jeho kapacity. 
Ing. Kučera – město zpracovává plán udržitelné mobility, výstup analytické části prozatím nedoporučuje využívat 
most na Bučiskách  k větší dopravní zátěži. Most se bude řešit v návaznosti na úpravu Tyršova nábřeží a 
cyklostezky.  
p. Adámek – na základě žádosti  od seniorů z Koryčanských  Pasek, kterým se osvědčila lavička u budovy 
krytého bazénu, doporučuje zhotovení další lavičky blíže k sídlišti. PODNĚT 
p. Koryčanský – upozorňuje na most u Eroplánu, který prošel opravou ale stále není zhotoveno zábradlí tam, 
kde bylo dříve, zábradlí  nahrazuje pouze páska.  PODNĚT 

 
14.   Informace o možnostech zadržování dešťových vod, předkladatelé Ing. Jan Cieslar 

 
Důvodová zpráva: 
Dne 4. 5. 2020 proběhla na městském úřadě interní schůzka k tématu opatření na zadržování vody 
v krajině. 
Schůzky se zúčastnili: Jan Kučera, Michaela Hanzl (OSM), Miroslav Kovář (OSM), Jan Cieslar 
(OSRaP), Drahomír Janíček (OSM), Radek Schmied (OSM), Gabriela Hamtáková (OSM), Věra Šulová 
(OŽPaV) 
Během této schůzky byly dohodnuty kroky, o kterých byla v květnu 2020 informována rada města a 
byla navržena tato opatření a kroky: 
1. Pozemní komunikace (silnice + chodníky) (OSM) 
Při rozsáhlejších rekonstrukcích již dlouhodobě zpětně maximální snaha o realizaci vhodných 
opatření (např. absence obrub, instalace žlabů, vhodné spádování / sklon komunikace); u 
vysokého počtu komunikací je však terén výš než samotná cesta, rovněž jsme limitováni 
vlastnictvím sousedních pozemků (třetí osoby) 
Opatření je nutno zakomponovat při realizaci nových projektů 
Budou vytipovány možné úpravy obrubníků, příp. jiných opatření silnic tak, abychom mohli 
zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2021 
Při rekonstrukcích chodníků již realizovat opatření pro zadržení toto opatření také zohlednit 
Na rekonstrukci chodníku v průmyslovém areálu bude pilotně ověřeno vyspádování do zeleně 
(místo do kanalizace) 
Prověření nákladové a technologické v(ý)hodnost pro budoucí rekonstrukce variantu dlažby se 
vsakem přes extra široké spáry (nesnižující kvalitu dlažby) 
2. Městská zeleň (sečení trávy) (OSM) 
U hřišť zvláštní (intenzivní) režim sečení – již nastaven, zachovat 
Poté zadat sečení trávy na vyšší úroveň 
Vytipovat místa, kde by se mohlo sekat jen 2 ročně 
Snažit se volit vhodný termín pro seče ve vazbě na aktuální počasí a předpověď 
3. Manuál nových investic zohledňujících potřebu zadržení vody v krajině (listopad 2020) 
(OI) 
4. Budovy v majetku města (OSM) 
Bližší informace k bodům 1-3 budou prezentovány na následujících zasedáních zastupitelstva města. 
Toto podání se blíže zabývá bodem 4., tedy opatřením na budovách v majetku města. 
Energetik města se v součinnosti s odborem správy majetku věnoval problematice odvádění 
dešťových vod ze střech budov v majetku města. 
Cílem tohoto průzkumu bylo shromáždění informací o způsobu odvádění dešťových vod ze střech 
budov v majetku města a možnostech jejich odvádění do zeleně s vsakováním, případně do 
zadržovacích nádob/nádrží a následně návrh vhodných opatření na zadržení vody v krajině a omezení 
jejího rychlého odtoku kanalizační sítí do vodních toků. Tato opatření mají pozitivní vliv na místní 
klima, kdy v suchých obdobích umožňují vsakování většímu množství vody a zároveň snižují riziko 
přetížení kanalizační sítě či kapacity vodních toků a tím i riziko záplav. 
V rámci průzkumu byla u budov posuzována, jak existence vhodné zeleně pro využití dešťové vody 
odváděné ze svodů či povrchů pro její vsakování, tak i technická proveditelnost opatření, kdy 
například odvádění vody ze střech vnitřními svody je investičně i technicky velmi náročné a 
problematické. 
Tento průzkum byl zpracován v rozsahu stanovení výchozího stavu – plochy střech budov, typ svodů, 
technická proveditelnost opatření, existence podmínek k zadržení vody, stanovení využitelné plochy 



střech k zadržení vody vycházející z podmínek k zadržení a dále návrhu opatření vycházejícího z 
dostupného potenciálu. 
Pro stanovení orientační finanční náročnosti byl proveden návrh odvodu srážkové vody do zeleně na 
maximální využití potenciálu budov s ohledem na podmínky, zatímco návrh na zadržování vody v 
nádržích byl proveden pouze orientačně. Dále bude potřeba individuálně zhodnotit reálné využití 
zadržené vody např. na zálivku (kdo bude fyzicky zajišťovat zálivku, atd.) tak, aby byla zajištěna 
maximální efektivita opatření. Nádrže na zachycování vody jsou nejdražším navrhovaným opatřením, 
proto je potřeba dobře zvážit rozsah jejich použití. 
Přesnější určení rozsahu opatření u jednotlivých budov bude provedeno v další fázi. Realizace 
opatření by měla proběhnout na několik etap tak, aby byl prostor jednotlivá opatření správně 
nastavit. 
Výše uvedené informace k jednotlivým řešeným budovám, kalkulace nákladů a typy opatření jsou uvedeny v přílohách podání. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – Pruzkum_odvadeni_destovych_vod.pdf 
P2 -  Typy_opatreni.pdf 
 

Diskuse: 
Kopecký  –  táže se zda se inspirujeme zkušenostmi z jiných měst? 
Mgr. Kosová – navrhujeme další opatření pro zeleň. Vedoucí odboru investic absolvovala školení, jak zavádět 
opatření do praxe, bude vypracován manuál.  
p. Adámek – navrhuje opatření řádně promyslet a zrealizovat tak, aby řešila také využití přebytkové vody  
Ing. Kučera – Odbor správy majetku navrhuje opatření, která jsou již realizovatelná z letošního rozpočtu a 
v dalších budeme pokračovat.  
Ing. Mácha – dodává, že téma zadržování vody v krajině je velmi důležité, navrhuje vytvoření pracovní skupiny, 
která se tématem bude zabývat.  
 
Hlasování o usnesení č. 13/12/ZM/15/09/2020 /XI.     
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o možnostech zadržování 
dešťových vod ze střech budov v majetku města dle důvodové zprávy a předložených příloh. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 13/12/ZM/15/09/2020  

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 
Vyhlášena 10 minutová přestávka 
 
15.   Zpráva jednatele společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o. předkladatel Ing. Jindřich Žák 

 
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm je jediným společníkem společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, 
spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453. 
Cílem tohoto bodu je informovat zastupitele města o činnosti společnosti KOMERČNÍ DOMY 
ROŽNOV spol. s r. o. v roce 2019. Zprávu o činnosti společnosti připravil a přednese jednatel 
společnosti v součinnosti s radním pověřeným výkonem práva na informaci, viz usnesení rady města 
č. 522/23 ze dne 28. 6. 2019. 
522/23 
Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci jediného společníka níže uvedených městských 
společností pověřuje výkonem práva na informace dle zakladatelských listin společností tyto členy 
rady: 
KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. Mgr. Martina Drápala 
KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. Ing. Lenku Střálkovou 
Městské lesy Rožnov, s.r.o. Ing. Jiřího Pavlicu 
TV Beskyd s.r.o. doc. Mgr. Petra Kopeckého, PhD. 



Rada města ukládá pověřeným členům rady města sledovat průběžně činnost společností a o zjištěných skutečnostech 
informovat radu města. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – KDR_2019_vyrocni_pro_MZ_PDF2.pdf 
 

Ing. Žák předložil zastupitelům informaci ohledně hospodaření a chodu společnosti Komerční domy 
Rožnov spol. s.r.o. (dále jen KDR) prostřednictvím prezentace, kterou zastupitelé obdrželi a která je 
součástí materiálů.  
 
 
Diskuse: 
Mgr. Drápal M.  –  doplnění není potřeba, hospodaření společnosti a provoz společnosti pokračuje dál. Prověřuje 
se možnost sloučení sportovišť do jedné společnosti či střediska, což by mělo být realizováno v příštím roce, pak 
by již pod společnost KDR neměl spadat Zimní stadion.  
p. Martinek –  táže se na možnosti pronájmu prostor v objektu č.p 1000 pro soukromé podnikání (provoz 
kadeřnictví) a zda se do budoucna počítá s výstavbou tribuny na zimním stadionu? 
Ing. Žák – na čp. 1000 nemáme prostory pro tento typ  podnikání z důvodu omezeného přívodu vody.  Jde 
především o kancelářské prostory. Co se tribuny týče, vlastníme hliníkovou tribunu, která je přenosná a kapacitně 
postačuje. Neuvažuje se o stavbě nové tribuny.  
Bc. Blinková – táže se,  jak moc budou omezeni lékaři i pacienti,  pakliže bude probíhat rekonstrukce interiérů 
na poliklinice a kdy se s pracemi začne? Co se zvažovaného sloučení sportovišť týká, táže se, v jaké míře to 
bude pro město výhodné? 
Ing. Žák - připravujeme rekonstrukci vnitřních společných prostor (chodeb), současně budeme realizovat nové 
rozvody vzduchotechniky. Dále bude provedena  rekonstrukce jednoho výtahu, druhý výtah bude zrušen bez 
náhrady. Co se financí  týče  půjde o kombinované financování částečně úvěrem, částečně z vlastních zdrojů.   
Ing. Holiš – možnost sloučení sportovišť do jedné organizace prověřuje Mgr. Mumulos ve spolupráci s Ing. 
Hrnčárkem. Provozně ekonomický model se nezpracovává, hodnotí se technický způsob,  jak tento majetek 
můžeme ze společnosti vyvést 
Mgr. Drápal M.  – cílem vytvoření nové společnosti je nastavit průhlednější financování. Táže se na ceny 
parkovacích stání, a boxů, které společnost KDR pronajímá? 
Mgr. Kokinopulos – táže se, jaké kroky společnost KDR podnikla pro to, aby byl větší zájem o pronájem 
garážových stání? 
Ing. Žák – snažili jsme se o informovanost, o garážová stání však není zájem, nyní zvažujeme jiné využití 
prostor. Cena za parkovací stání je cca 8.500 Kč za rok za box je cena poloviční.  
Ing. Mácha – táže se na dopady vzniklé s omezením  v souvislosti s COVID-19  pro  městské  společnosti? Jaká 
je vize výsledku letošního roku? 
Ing. Žák – v letošním roce  je reálné, že se dostaneme na plánované hodnoty.  Přímý dopad omezení se 
společnosti významně nedotkl.  
 
Hlasování o usnesení č. /XI.     
Bez návrhu usnesení 
 

Hlasování o usnesení č.  8/XI.  

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

 
 
 
 
 
16.   Zpráva jednatele společnosti TV Beskyd s.r.o. předkladatel Michal Geryk  

 
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm je jediným společníkem společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 



1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334. 
Cílem tohoto bodu je informovat zastupitele města o činnosti společnosti TV Beskyd s.r.o. v roce 
2019. Zprávu o činnosti společnosti připravil a přednese jednatel společnosti v součinnosti s radním 
pověřeným výkonem práva na informaci, viz usnesení rady města č. 522/23 ze dne 28. 6. 2019. 
522/23 
Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci jediného společníka níže uvedených městských 
společností pověřuje výkonem práva na informace dle zakladatelských listin společností tyto členy 
rady: 
KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. Mgr. Martina Drápala 
KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. Ing. Lenku Střálkovou 
Městské lesy Rožnov, s.r.o. Ing. Jiřího Pavlicu 
TV Beskyd s.r.o. doc. Mgr. Petra Kopeckého, PhD. 
Rada města ukládá pověřeným členům rady města sledovat průběžně činnost společností a o 
zjištěných skutečnostech informovat radu města. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – tv_beskyd_s_r_o_za_2019.pptx 
 

Michal Geryk předložil zastupitelům informaci ohledně hospodaření a chodu společnosti TV Beskyd s.r.o. 
prostřednictvím prezentace, kterou zastupitelé obdrželi a která je součástí materiálů.  
 
 

Diskuse: 
Mgr. Kopecký  –   doplňuje, že společnost má jako dozorčí orgán redakční radu  a ta sleduje obsahovou stránku, 
korektnost a dodržování etického kodexu.  
 
Hlasování o usnesení č. /XI.     
Bez návrhu usnesení 
 

Hlasování o usnesení č.  8/XI.  

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

 
 
18.  DISKUSE, RŮZNÉ 
Ing. Holiš - informuje o stávající rekonstrukci 1/35, kdy ŘSD změnilo způsob rekonstrukce, od 1.9. měla být 
kamionová doprava odkloněna mimo město, ŘSD však termín nebylo schopno dodržet, vytipovali 3 objízdné trasy, 
nepodařilo se vyjednat souhlasy místních samospráv a ŘSZK. Kamiony tak dále projíždějí městem, město rozhodlo 
že rekonstrukci nepřeruší, podmínkou však je zkrácená lhůta pro termín dokončení prací. 9. září zkoušeli 
regulovčíci usměrňovat dopravu na křižovatce u Eroplánu, která je nyní bez světelné signalizace. Z praxe však 
vyhodnotili, že řízená doprava nijak dobu průjezdnosti neovlivňuje, takže nyní je křižovatka neřízená, plynulost 
provozu se tak bude řešit pouze v případě větších problémů. 
p. Koryčanský – kvituje nátěr tenisové stěny na kurtech v parku, uvítal by ještě odstranění staré dřevěné kůlny  na 
místě samém. Upozorňuje na špatný stav chodníků na hřbitově PODNĚT .  Předává další podněty na nedostatky 
ve městě.  
Ing. Holiš – tenisová stěna byla opravena finančně nejméně náročným způsobem, u dalších staveb které nejsou 
v majetku města vyzveme majitele k nápravě.  Co se hřbitova týče prioritní je výstavba chodníku ke hřbitovu. 
MUDr. Němeček – dodává, že by bylo dobré provést nátěr plotu na hřbitově. Dále upozorňuje na problémy 
s přesměrováním v případě že se volá linka  156 
Ing. Holiš – co se linky 156 týká, o problémech je informován, snažili jsme se o změnu nastavení, zkusíme linku 
156 přesměrovat na jiného operátora a zajistit mobilní číslo.  
Ing. Kučera – nabádá zastupitele, aby všechny podněty, které se týkají různých oprav a úprav předávali 
prostřednictvím aplikace mobilní telefon, nebo přímo na Odbor správy majetku.  
Ing. Střálková – táže se, kolik autovraků se podařilo identifikovat a odstranit a kolik parkovacích míst tak bylo 
uvolněno? PODNĚT . 
Ing. Kučera – odpověď bude zaslána e-mailem.  



Ing. Holiš – na závěr zve zastupitele na sportovní běžecké akce: T-mobile, olympijský běh a běh rodným krajem 
Emila Zátopka a v té souvislosti na pietní akt uložení urny D. Zátopkové na Valašském Slavíně.  

 
 
 
19.  ZÁVĚR 
Ing. Holiš poděkoval zastupitelům za spolupráci a konstruktivní jednání. 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno:   v 18:00  hod.  
 
 
V Rožnově pod Radhoštěm     datum vyhotovení zápisu:  
 
Předsedající:                            Ing. Radim Holiš          ……………………………………………… 
 
 
 
Věcnou správnost zápisu ověřili:                  
 
                                                                                                        
                      Bc. Markéta Blinková   ……………………………………………. 
   
 
                     Mgr. Miroslav Kokinopulos   …………………………………………… 

 


