
Z Á P I S 

z II. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm 
konaného dne 11. prosince 2018, od 14:00 hodin. 

 
Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
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 II. zasedání 
zastupitelstva byla zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 4.12.2018 do 12.12.2018. 
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno 
je 21 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 21 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je 
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
 

 

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

➢ Mgr. Martina Drápala    
➢ Jaromíra Koryčanského  

Oba navržení vyjádřili souhlas.   
 
Zapisovatelem jmenoval Petru Holišovou.  
 

      Hlasování o ověřovatelích zápisu: 

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

       
     Návrh byl přijat. 
 
Do návrhové komise předsedající určil: 

 
➢ Ing. Lenku Střálkovou, jako předsedu  
➢ Aloise Vychodila    
➢ doc. Mgr. Petra Kopeckého, PhD.  

Všichni navržení vyjádřili souhlas. 
 
Hlasování o členech návrhové komise:  

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

       
   Návrh byl přijat. 
 

3. Shválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a 
v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.  

 
 



 
Program zasedání: 

1. Zahájení 
2.  Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3členné 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. Olga Vrublová, Mgr. Thomas Mumulos 
 
6. ODBOR FINANČNÍ, předkladatel Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Radim Holiš 
6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 5/2018   
6.2      Projednání a schválení návrhu odměn členům finančního a kontrolního výboru za rok 2018 
6.3      Projednání a schválení návrhu rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm na rok 2019 
6.4       Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. 

s r.o. pro rok 2019  
6.5      Projednání a schválení dodatku smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu se Zdravotnickou 

záchrannou službou Zlínského kraje  
 
7.  ODBOR SPRÁVY MAJETKU, předkladatel Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Jan Kučera, MSc.   
7.1 Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm - Česká 

republika – Státní pozemkový úřad 
7.2 Projednání a schválení dohod o zrušení věcného břemene – služebnosti a smluv o zřízení věcného břemene  - 

služebnosti ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm (rekonstrukce silnice I/35)  

7.3 Projednání a schválení smluv o zřízení věcného břemene  - služebnosti ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm 
(rekonstrukce silnice I/35)  

7.4 Projednání a schválení prodeje části městského pozemku p.č. 1148/1 v k.ú. Rožnov p.R. o výměře 59 m2 
7.5 Projednání a schválení směny části pozemku p.č. 516 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku 

p.č. 514 ve vlastnictví pana Z. S. a uzavření směnné smlouvy, vše v k.ú. Tylovice 
7.6 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na výkup pozemku p. č. 515 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví 

pana Z.S.  
7.7 Revokace usnesení č. 10/XXV a č. 11/XXV ze dne 12. 6. 2018 a nové projednání a vyhlášení záměru na směnu 

pozemků v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Českou republikou – Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR (pozemky pod a u silnice I/35 a I/58 

7.8 Projednání a schválení darovací smlouvy na převod pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a v k.ú. Tylovice 
z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (pozemky pod chodníky a místními 
komunikacemi ve vlastnictví města). 

7.9 Projednání a schválení darovací smlouvy na převod pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a v k.ú. Tylovice z 
vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví Zlínského kraje (pozemky pod silnicí ve vlastnictví ŘSZK). 

 
8. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY, 
předkladatel Mgr. Ing. Veronika Janíková, Mgr. Kristýna Kosová 
8.1 Schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm  
                                                                        
předkladatel Mgr. Ing. Veronika Janíková, Ing. Radim Holiš 
8.2  Schválení odměn předsedům a členům komisí za období od 1. 1. 2018 do 30. 10. 2018 
8.3 Zřízení strategického výboru 
 
9. ODBOR ŠKOLSTVÍ A SPORTU, předkladatel Ing. Dušan Vrážel, Ing. Jan Kučera, MSc. 
9.1 Projednání a schválení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města  
9.2 Projednání a schválení programů programové dotace a časový harmonogram pro poskytování dotací pro rok 2019  
 
10.  ODBOR ROZVOJE A STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ, předkladatel Mgr. Dagmar Šnajdarová, Ing. Jan Kučera MSc.    
10.1 Výstup z Veřejného fóra města 2018 a veřejné ankety „Ověřené problémy města Rožnov pod Radhoštěm z roku 

2018“ 
10.2 Schválení smlouvy o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů pro potřeby projektu 

„Společně k zvýšení kvality a výkonu aktérů veřejné správy“   
 

11.  OSTATNÍ PODÁNÍ, předkladatel Ing. Radim Holiš 



11.1 Informace  o cenách vodného a stočného pro rok 2019 
 
12.  DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ, předkladatel Ing. Radim Holiš 
12.1 Informace k investičním projektům. 
 

Diskuse k programu zasedání: 
 
 
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  
 

Usnesení č. 1/I. 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program ustavujícího zasedání dle 
pozvánky. 
 

 Hlasování o usnesení č. 1/I. 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 

4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města, předkladatel Mgr. Roman Hep 
Mgr. Hep uvědomil zastupitele, že materiál obdrželi v rámci  podkladů pro zasedání zastupitelstva a v případě 
dotazů se na něj mohou obrátit. 
 
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. 4/XXIII, ze zasedání ZM konaného dne 27.2.2018: 

(bod č. 7.2  Projednání  a schválení směnné smlouvy na směnu částí pozemků v  k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a manželů P.). Předkladatel Ing. Kubiš. 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje směnu části pozemku p. č. 3612 o výměře 3 m2 oddělenou a nově 
označenou jako p.č. 3612/2, části pozemku p.č. 3612 o výměře 2 m2 oddělenou a označenou jako „díl b“ a části pozemku p.č. 
3605/3 o výměře 0,44m2 oddělenou a označenou jako „díl a“, kde díl „a“ a „b“ jsou sloučeny do nového pozemku p.č. 3612/3, 
to vše ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, za část pozemku p. č. st. 353 o výměře 3 m2 oddělenou a nově označenou 
jako p.č. 6369 ve společném jmění manželů P. , oba bytem Rožnov pod Radhoštěm, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a 
odměřeno geometrickým plánem č. 6061-31/2016, bez finančního vyrovnání, a směnnou smlouvu č. 53/2018/OSM mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm a manžely P.  ve znění uvedeném v příloze č.1 důvodové zprávy a ukládá starostovi města 
schválenou smlouvu podepsat po splnění podmínky výmazu zástavních práv váznoucích na směňované části 
pozemku p. č. st. 353, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví manželů P.  Schválená smlouva je součásti tohoto 
usnesení. 
Plnění úkolu 24.4.2018: Úkol v řešení - Manželům P. byly předány podklady (geometrický plán, souhlas s dělením pozemku, 
schválená smlouva) pro jednání s Komerční bankou o podání Návrhu na vklad do katastru nemovitostí na výmaz zástavního 
práva k pozemku převáděnému v rámci směnné smlouvy z vlastnictví manželů Povalových na město Rožnov p.R.  
Plnění úkolu 12.6.2018: Manželé P. na základě předaných podkladů požádali Komerční banku o výmaz zástavního práva ke 
směňovanému pozemku.   
Plnění úkolu 4. 9. 2018: Manželé P. zatím nepodali návrh na vklad do katastru nemovitostí s podklady od Komerční banky pro 
výmaz zástavního práva. 
Plnění úkolu  k datu 3.12.2018: Na základě výmazu zástavního práva z pozemku p.č. 6369 (směrem na Hradišťko) 
převáděného směnnou smlouvou na město byla starostou města a manžely P.  podepsána dne 29.11.2018 směnná smlouva. 
Manželé P. podají v průběhu 49. týdne t.r.(tj. 3.12.-9.12.) návrh na vklad směnné smlouvy do katastru nemovitostí.  

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 8/XXIII, ze zasedání ZM konaného dne 27.2.2018: 

(bod č. 7.6  Projednání a schválení nabytí pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a v k.ú. Tylovice z 
vlastnictví Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín, kde hospodaření se svěřeným majetkem 
kraje přísluší Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 76001 Zlín do 
vlastnictví města Rožnov p.R. (pozemky pod chodníky a místními komunikacemi ve vlastnictví města) 
formou bezúplatného převodu), předkladatel Ing. Kubiš 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje  nabytí pozemků:  
a) p.č. 3616/7   - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře   4 m2  
p.č. 3694/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 19 m2  



p.č. 3721/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře  31 m2 

vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 
b) p.č. 1337/46 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře   31 m2 

p.č. 1337/47 - ostatní plocha, jiná plocha  o výměře  15 m2 

p.č. 1337/48 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře     1 m2 

p.č. 1337/53 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 139 m2 

p.č. 1337/54 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře   11 m2 

p.č. 1337/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře   98 m2 

p.č. 1337/56 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 160 m2 

p.č. 1337/57 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře   15 m2 

p.č. 1337/58 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře   17 m2 

p.č. 1337/59 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře   19 m2 

p.č. 1337/60 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře   20 m2 

p.č. 1337/61 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 186 m2 

p.č. 1337/62 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře     9 m2 

p.č. 1337/63 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 220 m2 

p.č. 1337/64 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře     8 m2 

p.č. 1337/65 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře     6 m2 

p.č. 1337/66 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře   15 m2 

vše v k.ú. Tylovice 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. 8/XXIII odeslán na Zlínský kraj, majetkoprávní oddělení a 
Ředitelství silnic Zlínského kraje. 
Plnění úkolu 12.6.2018: Dle sdělení p. Melichaříkové (ŘS ZK, prac. Valašské Meziříčí) byly podklady předány k projednání 
orgány kraje.  
Plnění úkolu 4. 9. 2018: Dle sdělení Mgr. Pekarčíka (právník majetkoprávního oddělení Zlínského kraje):  
Záměr na převod pozemků na město byl vyhlášen. Dne 10.9.2018 bude Zastupitelstvo Zl. kraje schvalovat bezúplatný převod 
výše uvedených pozemků na město. Následně bude Zl. krajem vypracována a zaslána na město Rožnov p.R darovací 
smlouva.   
Plnění úkolu k datu 3.12.2018: Darovací smlouva č. 308/2018/OSM bude projednána v bodě 7.8 na zasedání ZM dne 
11.12.2018.   

✓ 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. 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 12/XXIV., ze zasedání ZM konaného 24.4.2018: 



(bod č.8.2 Návrh na zrušení Nadačního fondu pro rekonstrukci a modernizaci zimního stadionu ), předkladatel Mgr. Ing. 
Janíková   
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí se zrušením Nadačního fondu pro rekonstrukci a modernizaci zimního 
stadionu, se sídlem Bučiska 2305, Rožnov pod Radhoštěm, Zimní stadion, IČ: 25846914, dle důvodové zprávy a jejích příloh 
a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru kanceláře starosty připravit návrh na zrušení uvedeného 
nadačního fondu, předložit jej starostovi města k podpisu a učinit další úkony nezbytné k podání návrhu na zrušení 
nadačního fondu. 
Plnění úkolu 12.6.2018: Návrh na zrušení Nadačního fondu pro rekonstrukci a modernizaci zimního stadionu byl odeslán 
rejstříkovému soudu dne 5. 6. 2018.  
Plnění úkolu 4. 9. 2018: Město obdrželo výzvu k úhradě soudního poplatku za podaný návrh ve výši 2 000 Kč. Poplatek 
uhrazen 9. 8. 2018. Probíhá soudní řízení.  
Plnění úkolu k datu 3.12.2018: Nadační fond byl  rozhodnutím soudu zrušen. Písemné rozhodnutí obdrží město nejpozději 
14.12.2018. Likvidátorkou byla jmenována Mgr. Eva Budínová, insolvenční správce.  
 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 2/XXV., ze zasedání ZM konaného 12.6.2018: 

(bod č.5.2 Zpráva o činnosti Policie ČR), předkladatel Mgr. Drápal, úkol plní odbor správy majetku. 
Zastupitelstvo města ukládá Městskému úřadu úkol připravit podkladové materiály k posouzení posunutí dopravního značení 
označujícího počátek obce Rožnov pod Radhoštěm dále od centra  v lokalitách Horní Paseky, Kramolišov / Uhliska a příjezd 
od Valašského Meziříčí  s cílem zvýšit bezpečnost v okrajových částech města Rožnov pod Radhoštěm. 
 
Plnění úkolu 4. 9. 2018: Zpracování podkladových materiálů vč. vypracování návrhů variantních řešení (např. snížení nejvyšší 
povolené rychlosti, příp. jiná omezující dopravní značení) je zadáno externímu zpracovateli v oboru dopravních 
bezpečnostních auditů. Předpokládané náklady do 20 tis. Kč, nejzazší termín 12/2018 
Plnění úkolu k datu 3.12.2018: Úkol je rozpracován, informace o závěrech bezpečnostního auditu na komunikacích I/58, I/35 
a III/05726 budou předloženy radě města a následně na únorovém zasedání zastupitelstva města (předpoklad I. čtvrtletí 2019). 

✓ 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. 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 10/XXV., ze zasedání ZM konaného 12.6.2018: 

(bod č.7.5 Projednání   a vyhlášení záměru na bezúplatný převod pozemků (pozemky pod silnicí I/35) z vlastnictví města 
do vlastnictví České republiky a schválení nabytí pozemků (pozemky u silnice I/35 na ul. Meziříčská a u silnice I/58 na ul. 
Ostravská) z vlastnictví České republiky do vlastnictví města formou bezúplatného převodu), předkladatel Ing. Kubiš 
Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný převod pozemků: 

  p.č.   942/10 - ostatní plocha, silnice o výměře   67 m2 

  p.č. 1012/19 - ostatní plocha, silnice o výměře   83 m2 

  p.č. 1012/21 - ostatní plocha, silnice o výměře 293 m2 

  p.č. 1012/25 - ostatní plocha, silnice o výměře   11 m2 

  p.č. 3601/25 - ostatní plocha, silnice o výměře   27 m2 

  p.č. 3715/3 - ostatní plocha, silnice o výměře     4 m2 

  p.č. 3728/21 - ostatní plocha, silnice o výměře 379 m2 

  p.č. 3730/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 678 m2 

  p.č. 3781/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 247 m2 

  vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví České 
republiky, kde příslušnost hospodařit s majetkem státu přísluší Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 
546/56, Nusle, 14000 Praha 4, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá  Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm 
tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit darovací smlouvu k projednání zastupitelstvem města. 
 
Plnění úkolu 4. 9. 2018: Záměr byl zveřejněn a podklady předány na Ředitelství silnic a dálnic.  



Plnění úkolu k datu 3.12.2018: V bodě  č. 7.7 na zasedání zastupitelstva města  dne 11.12.2018 bude projedná nový záměr 
na směnu pozemků mezi městem a ŘSD pro budoucí schválení směnné smlouvy. 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 11/XXV., ze zasedání ZM konaného 12.6.2018: 

(bod č.7.5 Projednání  a vyhlášení záměru na bezúplatný převod pozemků (pozemky pod silnicí I/35) z 
vlastnictví města do vlastnictví České republiky a schválení nabytí pozemků (pozemky u silnice I/35 na 
ul. Meziříčská a u silnice I/58 na ul. Ostravská) z vlastnictví České republiky do vlastnictví města formou 
bezúplatného převodu, předkladatel Ing. Kubiš 
Zastupitelstvo města schvaluje nabytí pozemků uvedených v seznamu parcel v příloze č. 1 důvodové zprávy (na pozemcích 
se nachází chodníky, veřejná zeleň a místní komunikace ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm u silnice I/35 na ul.  
Meziříčská) a v příloze č. 2 důvodové zprávy (na pozemcích se nachází chodník a veřejná zeleň-příkop ve vlastnictví města 
Rožnov pod Radhoštěm u silnice I/58 na ul. Ostravská), vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví České republiky, kde 
příslušnost hospodařit s majetkem státu přísluší Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 
Praha 4, 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 4. 9. 2018: Výpis z usnesení předán na Ředitelství silnic a dálnic. 
Plnění úkolu k datu 3.12.2018: V bodě č.  7.7 na zasedání zastupitelstva  dne 11.12.2018 bude projednán nový záměr na 
směnu pozemků mezi městem a ŘSD pro budoucí schválení směnné smlouvy. 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 21/II., ze zasedání ZM konaného 30.11.2018: 

(bod č.23  Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města  předkladatel Ing. Radim 
Holiš, zpracovatel, Mgr. Ing. Janíková 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm stanoví výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města takto:  
1. Za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města bez další funkce náleží měsíční odměna od 1. 11. 2018 do 

31. 12. 2018 ve výši 1 999 Kč a od 1. 1. 2019 ve výši 2 139 Kč. 
2. Za výkon funkce člena rady města náleží měsíční odměna od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018 ve výši 7 998 Kč, a od 1. 1. 

2019 ve výši 8 557 Kč.  
3. Za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva města nebo komise rady města náleží měsíční odměna od 1. 11. 

2018 do 31. 12. 2018 ve výši 3 999 Kč, a od 1. 1. 2019 ve výši 4 279 Kč.  
4. Za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města nebo komise rady města náleží měsíční odměna od 1. 11. 2018 

do 31. 12. 2018 ve výši 3 332 Kč, a od 1. 1. 2019 ve výši 3 566 Kč.  
5. Za výkon funkce neuvolněného místostarosty města náleží měsíční odměna s účinností od 1. 11. 2018 ve výši 31 300 

Kč. 
6. Při souběhu několika funkcí náleží neuvolněnému členu zastupitelstva města souhrnná měsíční odměna. Výše 

souhrnné měsíční odměny se stanoví jako součet odměn za nejvýše tři funkce, přičemž do souhrnné odměny lze 
zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena rady města, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva města a 
předsedy nebo člena komise rady města.   

7. V případě budoucího nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna neuvolněnému členu zastupitelstva 
města náležet ode dne následujícího po dni, kdy složil slib.  

8. V případě budoucího zvolení do funkce v průběhu volebního období (např. změna v obsazení jednotlivých funkcí, 
zvolení do nově zřízených komisí rady či výborů zastupitelstva města) bude odměna náležet od prvního dne měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke zvolení do příslušné funkce.  

9. Nárok na odměnu za výkon příslušné funkce zaniká ke dni ukončení výkonu této funkce.   
Zastupitelstvo města ukládá městskému úřadu zapracovat tyto změny do rozpočtu pro rok 2019 a provést odpovídající 
změny ve výplatách odměn neuvolněným zastupitelům města.  
 
Plnění úkolu k datu 3.12. 2018: Úkol je splněn. Navržené odměny byly zapracovány do rozpočtu města pro rok 2019. Podklady 
pro výplaty byly předány  finančnímu odboru. 
Pozn. z přijatých usnesení ze zasedání XXVI. zastupitelstva města, konaného dne 11.9.2018 nevyplývají žádné úkoly.  

 

 

 

 

 

4.2 Zpráva o činnosti rady města, předkladatel Mgr. Roman Hep 
Mgr. Hep informoval, že od posledního řádného zasedání zastupitelstva konaného 11.9.2018 se rada města 
sešla celkově na devíti jednáních v termínech:   

➢ 21.9., 5.10., 12.10, 26.10. 2018 (tato zasedání RM proběhla v rámci minulého volebního období a zde 

bylo projednáno 99 bodů) 



➢ 9.11., 16.11., 20.11. a 30.11. a 7.12. (tato zasedání RM proběhla již v rámci nového volebního období a 

zde bylo projednáno 83 bodů) 

Přijatá usnesení z jednotlivých zasedání jsou zveřejněna na internetových stránkách města 
http://www.roznov.cz/usneseni-rady/, nebo na sdíleném disku (Google). 

 
 

5.1 Informace o probíhajícím soudním sporu s IPR , předkladatel Mgr. Olga Vrublová, Mgr. Thomas 
Mumulos 

 

Diskuse: 
Ing. Holiš  představil zastupitelům Mgr. Thomase Mumulose, který zastupuje město Rožnov pod Radhoštěm 
v soudním procesu se společností IMMOBILIEN PIRKER RERALITY, s.r.o. (dále jen IPR) Mgr. Mumulos shrnul  
historii soudního sporu a informoval o současném stavu a  probíhajícím soudním řízení se společností IPR ve věci 
o určení vlastnického práva k budovám základní školy na Záhumení a mateřské školy na Koryčanských Pasekách, 
kdy společnost IPR napadla dovoláním pravomocný rozsudek krajského soudu, dle kterého je město vlastníkem 
předmětných budov. Nejvyšší soud dosud o dovolání společnosti IPR nerozhodl. Odhad, kdy by mohl dát Krajský 
soud své vyjádření je snad v první polovině příštího roku 2019. 
Ing. Holiš děkuje panu Mumulosovi na informace.  
 
 

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 5/2018, předkladatel Ing. Martin Hrnčárek, Ing. 
Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
V navrhovaném rozpočtovém opatření reagujeme na aktuální změny finančních operací roku 2018. Níže uvádíme komentář 
k některým významnějším položkám.  
V ROP 5 jsou na straně výdajů mimo jiné tyto výdaje : 
Na straně příjmu jde o zapojení avizovaných nebo již skutečně přijatých dotací. Jedná se zejména o dotace: 
 
• Na platy pro zaměstnance v režimu Veřejných prospěšných prací 683 tis. Kč 
• Dotace pro příspěvkové organizace města 4 178 tis. Kč 
• Záloha na projekt Efektivní úřad II – výdaj je součásti rozpočtu 2019  2 519 tis. Kč 
• Oprava duplicitního zápisu na přijatou dotaci na nákup bytů – 2 521 tis. Kč 
• Investiční dotace (PD obnova zeleně v parku, Cyklopodjezd u Eroplánu, Snížení energetické náročnosti VO 
Rybníčky)  
• Ostatní  
 
Na straně výdajů: 
Na straně výdajů jde zejména o zapojení výše uvedených dotací do výdajové stránky rozpočtu.  
 
U dotačního projektu Modernizace veřejné správy I. jde o dofinancování výdajů s tím, že poslední dílčí dotaci obdržíme v 
roce 2019. Celková sumarizace je takováto: 

 Přijatá dotace Výdaj  

2017 2 170 1 220 Skutečnost 

2018 2 310 4 627 Součást tohoto ROP 

2019 1 375 365 Rozpočet 2019 

 5 855 6 176  

Spoluúčast města 357   

 
V roce 2018 dochází k navýšení výdajů, ale ty jsou kryty již dříve přijatou dotací v roce 2017 a dotací, která bude inkasována 
až v roce 2019 (dotace je již potvrzena). Jedná se tedy pouze o jiné rozdělení v časovém úseku, než bylo plánováno. Celková 
spoluúčast města je 357 tis. Kč. 
 
V platové oblasti dochází k zapojení přijaté dotace pro pracovníky veřejně prospěšných prací a k interním přesunu 
nevyčerpaných prostředků z městské policie do hlavního rozpočtu města s nulovým saldem na výdaje., 
Posledním řádkem je pak aktualizace nadměrného odpočtu DPH (snižuje výdaje), která bude vyúčtována až v roce 2019. 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 

http://www.roznov.cz/usneseni-rady/


P1 - rozpočtové opatření č. 5/2018 

 
Diskuse: 
Ing. Pavlica – jako předseda finančního výboru (dále jen FV)  informuje, že členové  FV schválili navržená 
rozpočtová opatření všemi hlasy pro a doporučuje zastupitelstvu rozpočtová opatření ke schválení. Zápis FV je 
přílohou č. 2. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 2 II.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018 v rozsahu 8.443 tis. 
Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. 

 
Hlasování o usnesení  č. 2/II: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

6.2 Projednání a schválení, návrhu odměn členům finančního a kontrolního výboru za rok 2018, 
předkladatel Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Vyplacení odměn za rok 2018 je navrhováno pouze těm členům kontrolního a  finančního výboru, kteří v daném období nebyli 
členy zastupitelstva města, a to na základě návrhu předsedů výborů. Viz § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích v platném 
znění.  
Výše odměny zohledňuje účast jednotlivých členů na zasedáních a  konkrétní aktivitu v období od 1. 1. 2018 do 5. 10. 2018, 
tedy do okamžiku ukončení činnosti  výborů zastupitelstva města ve volebním období 2014 – 2018. Jednotlivé odměny jsou 
uvedeny v příloze tohoto materiálu. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – návrh odměn 

 
 

Hlasování o usnesení č. 3/II.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje odměny členům finančního a kontrolního výboru 
zastupitelstva města za období od 1. 1. 2018 do 5. 10. 2018, kteří nebyli v tomto období členy zastupitelstva 
města, dle důvodové zprávy a její přílohy. 

 
Hlasování o usnesení  č. 3/II: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

6.3 Projednání a schválení návrhu rozpočtu města na rok 2019, předkladatel Ing. Martin Hrnčárek, 
Ing. Radim Holiš 

 
 
 
Důvodová zpráva: 
Předkládáme zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm na rok 2019 v celkové částce 
516.455 tis. Kč v příjmové i výdajové části. 
Návrh rozpočtu města je podrobně zpracován v přílohách přiložených k tomuto podání. Rozpočet je v souladu s legislativou 
zveřejněn na úředních deskách MÚ a na webových stránkách umožňující vzdálený přístup. V zákonné lhůtě mohou občané 
vznést k návrhu písemné připomínky. Informace o takové případné skutečnosti bude podána na zasedání dne 11. 12. 2018. 
 



Rozpočet města je navrhován jako vyrovnaný, tzn. příjmy i výdaje se rovnají (nikoli z hlediska legislativy). Do příjmů jsou také 
zahrnuty financující operace, což je předpokládaný zůstatek finančních zdrojů ke konci roku 2018. Tento zůstatek bude po 
ukončení fiskálního roku aktualizován.  V oblasti příjmu z daní bylo vycházeno ze státního rozpočtu České republiky a 
rozpočtového výhledu zpracovaném externí poradenskou firmou CITIFINANCE  jakožto kontrolní analýzy. Ostatní příjmy jsou 
odhadovány dle smluvních ujednání a skutečnosti roku 2018. Rozpočet také zapracovává legislativní změny vyplývající ve 
změně rozpočtového určení daní.  
 
Výdajová stránka rozpočtu obsahuje jak provozní výdaje, tak plán investic. Významnou položkou je navýšení rezervy na 
investice na celkovou hodnotu 77,5 mil Kč. Tato rezerva je dle účetní metodiky chápána jako provozní výdaj, který se ale 
nebude čerpat.  
 
Rozpočet také obsahuje výdaje našich fondů (FRTI, Sociální fond).  V oblasti financování jsou plánovány splátky úvěrů.  
Rozpočet alokuje také rezervní prostředky ve výši 10.000 tis. Kč.  
 
Rozpočtové provizorium - pravidla 
 
Pro případ, že by předložený návrh rozpočtu města na rok 2019 nebyl schválen vůbec a bylo by hlasováno o usnesení ve 
variantě číslo 3, navrhuji schválit zásady rozpočtového provizoria v tomto znění: 
 
1. provozní výdaje za jeden kalendářní měsíc budou hrazeny až do výše 1/12 skutečnosti roku 2018. U provozních výdajů, 
jejichž výše je smluvně sjednaná, pak v plné výši.  
2. výdaje související s odstraněním havárií, nebo vyvolaných živelnou pohromou budou hrazeny v plné výši, 
3. úhrada závazků, které přecházejí z roku 2018 do roku 2019, budou hrazeny v plné výši. 
4. Úhrada závazku plynoucí z již uzavřených smluv včetně pracovně právních smluv budou hrazeny v plné výši.  
 
V aktuálním legislativním procesu je příprava zákona, který dává obcím s rozšířenou působností povinnost vytvořit zákonnou 
rezervu na krizové opatření. Tato rezerva má být povinná a má se tvořit % z daňových příjmů v rozmezí 0,2 – 0,5 %. K datu 
přípravy materiálu však toto nařízení ještě není schváleno. Mimo tuto skutečnost naše město dobrovolně již obdobnou rezervu 
tvoří v částce 10 000 tis. Kč.  Finanční odbor tedy avizuje, že v rámci své pravomoci ke změně rozpisu rozpočtu v okamžiku 
schválení této nové legislativy, převede z této obecné rezervy potřebnou částku a založí novou položku s rozpočtovou 
skladnou  
5213/5903. Předpokládaná výše této nové rezervy bude cca 1,5 mil Kč v návaznosti na schválené procento. Legislativní proces 
avizuje, že by tato povinnost měla být s účinností k 1.1.2019. 
 
Předpokládaný stav rezerv bude tedy: 
 
Obecná rezerva ……………… 8 500 tis. Kč 
Rezerva na krizové opatření….1 500 tis. Kč. 
 
Smysl obou těchto rezerv je stejný, nová rezerva však bude povinná. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – Návrh rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm na rok 2019-  sumárně. 
P2 - Rozpis rozpočtu návrhu rozpočtu města na rok 2019 – detail. 
P3 - Seznam nezařazených investičních akcí  
P4 - Plán ekonomické činnosti (VHČ) 2019 
P5 - Předpokládaná skutečnost rozpočtu 2018 
P6 - Akční plán 

 
 
 
 
 
Diskuse: 
Ing. Holiš – rozpočet byl připravován od září 2018,  v zákonné lhůtě vyvěšen, prezentován zastupitelům na 
pracovním semináři a následně diskutován na FV předložen ke schválení. Nyní je  rozpočet v rekordní výši 516.455 
tis.  Zůstatek 136 mil. z loňského roku je do rozpočtu  zapojen. Co se týče investic zde se pohybujeme bez 
započitatelných investičních záměrů na výši 105 mil. Kč. Co se provozních nákladů týče, tak již 87 mil. Kč máme 



odloženo na velké investiční akce, které město připravuje. V rámci rozpočtu je pamatováno také na akční plán 
města. 
 Ing. Hrnčárek – návrh rozpočtu byl vyvěšen a v zákonné lhůtě byla doručena jedna připomínka, která se týká 
nákladů na investiční akci parkování na ul. Vítězná. Rozpočet je připraven v hodnotě 516.455 tis.  Z toho 382 mil. 
Kč jsou příjmy města, 134 mil. Kč činí  zapojení zůstatku z minulých let, 508 mil. Kč je ve výdajové stránce 
(investiční a provozní výdaje) částka ve výši 7,7 mil. Kč byla čerpána na  financování dříve přijatých úvěrů. Co se 
týče daňových příjmů tyto činí 130 mil. Kč.  
Ing. Holiš – vysvětluje záležitost týkající se připomínky k návrhu  rozpočtu, ohledně investiční akce  parkování na 
ul. Vítězná,  kdy se  žadatel dotazuje, proč je na tuto investiční akci v rozpočtu 2019 alokována částka nižší než 
byla částka, jenž vzešla z výsledků ankety, která se této investiční akce týkala.  
Na ul. Vítězná je odsouhlasený projekt, který byl diskutován s místními obyvateli. Jeho realizaci však komplikují  
připomínky  od správců inženýrských sítí společností ČEZ, CETIN a plynárenské společnosti, se kterými se 
městu nedaří dohodnout, aby se parkovací stání mohla realizovat na stávajících sítích, pouze za drobných úprav. 
Výše uvedené společnosti chtějí přeložky vymístit. Proto čekáme na nacenění přeložek. Stávající částka 
v rozpočtu je vyčleněna na to, abychom dořešili stavební povolení. Po-té budeme jednat o celkové ceně. Na 
projektu chceme pokračovat, ale díky podmínkám správců inženýrských sítí se záležitost komplikuje.  
Ing.  Pavlica – FV  projednal návrh rozpočtu na svém zasedání a doporučuje jej  zastupitelům ke schválení. Z 8 
přítomných členů 6 hlasovalo pro, 1 člen byl proti a 1 člen se zdržel hlasování. 
p. Koryčanský – viz. parkování na ul. Vítězná, na sídlišti spravuje patrové garáže městská společnost Komerční 
Domy s.r.o. Stálo by za zvážení využít pro parkování plochy střech těchto garáží, jejichž plocha by stačila 
pojmout kapacitu automobilů z této lokality. Obává se, že jednání se správci sítí se bude protahovat a situace tak 
bude řešena dlouhodobě. PODNĚT!  
Ing. Holiš – s návrhem souhlasí,  pro příští zasedání je možné připravit materiál a pozvat jednatele společnosti 
Komerční Domy Rožnov,  který se vyjádří, zda jsou střechy garáží pro parkování vhodné.  
Bc. Blinková –  v rámci rozpočtu poukazuje na nárůst provozních výdajů. Porovnává tento nárůst od roku 2015 a 
poukazuje na nedostatečné zdůvodnění. Stejně tak porovnává rozdíl v rámci položek provozních výdajů u 
jednotlivých organizačních jednotek (Odbor rozvoje, Odboru správy majetku, Odboru tajemníka apod.) Poukazuje 
také na nárůst výdajů u městské společnosti Krytý bazén a příspěvkové organizace T-klubu, kulturní agentury. 
Co se týče investičních výdajů, u některých akcí, které jsou v plánu již dlouhodobě se náklady na jejich realizaci  
stále zvyšují (např. zpevněná plocha  Kramolišov). Řada investičních akcí, která byla naplánovaná se nepodařila 
uskutečnit. Naopak se stále zvyšují částky, určené pro přístavbu Knihovny a výstavbu Kulturního centra. Pro 
takto nastavený rozpočet nemůže hlasovat.  
Ing. Holiš – doplňuje, co s týče provozních nákladů  v účetních položkách jsou zahrnuty různé záležitosti. Nelze 
porovnávat roky 2015 a 2019. Náklady se stále  zvyšují.  Za mzdy nabízené v roce  2015 nejsme schopni udržet 
kvalifikované zaměstnance. Součástí provozních nákladů je také kapitálová rezerva. Jednotlivé investiční akce, 
ať už realizované či nerealizované jsou na samostatnou diskusi. 
p. Koryčanský -  poukazuje na to, že v rámci  Odboru rozvoje se na investičních akcích v roce 2018 čerpalo 
pouze s  24% s plněním. Odbor správy majetku je na 70%, což kvituje. Město má množství projektů,  ale co se 
realizace investičních akcí týče, ta je nízká. Apeluje na efektivnější hospodaření města, kdy investiční akce, které 
jsou naplánovány by s v daném období měly také zrealizovat.  
Ing. Holiš –nesouhlasí s plněním na 24%. Město plní na 50%. Nejsme však bohužel schopni zrealizovat všechny 
naplánované projekty. Co se týče zhotovitelů, termíny se prodlužují a realizace se pak nedaří. Proto navyšujeme 
kapacitu vlastních pracovníků. Naplánované investiční akce chceme dodělat.   
PhDr. Drápala  – poukazuje na platový nárůst zaměstnanců, kdy město vytváří stále další pracovní pozice. 
Navrhuje zadat personální audit. 
Mgr. Hep –  prezentuje zastupitelům informace ohledně mzdových nákladů. Poukazuje na rozdíl mezi mzdovými 
náklady v roce 2018, které činily 54480 tis. Kč a předpokládanými v roce 2019 ve výši 65800 tis. Kč. Jedná se 
pouze o mzdové náklady úředníků nikoli všech zaměstnanců úřadu.  Žádal o zakoupení platové studie pro 
porovnání platů zaměstnanců úřadu  s reálným trhem. Základní tabulkové platy jsou dané, zvyšuje se formou 
osobního ohodnocení.  Nechá si poradit, jak získat pro práci na úřadě lidi s odborností, protože potřebujeme 
kvalifikované síly. Tabulka je zpracována podrobně včetně navýšení zákonných mzdových  tarifů  a včetně 
valorizace.  
Bc. Blinková – souhlasí  s postupem tajemníka srovnat platy úředníků s ostatním prostředím. Nerozporovala 
částky a rozpočet tak jak je podán co se mzdových prostředků týče.  



MUDr. Němeček – dotazuje se na čerpání u položek Odboru rozvoje, kde je v plánu do konce kalendářního roku 
čerpání 46 mil. Kč,  ale do konce listopadu je vyčerpáno pouze 19 mil. Kč. Jak během jednoho měsíce město 
vyčerpá rozdílovou částku? 
Ing. Holiš – jednotlivé částky potřebují vysvětlení, jde o vázané finance. 
Ing. Hrnčárek – podává vysvětlení. Město  pracuje na bázi jednoduchého  účetnictví.  V tomto případě jde o 
faktury,  které jsou už na cestě nebo teprve budou zaplaceny až do  20.12.2018  
p. Koryčanský – nevidí problém co se nákladů na mzdové prostředky týče. Je pro adekvátní ohodnocení 
zaměstnanců úřadu. Také by však doporučil personální audit, který by pomohl zredukovat stavy potřebných 
zaměstnanců.  
Ing. Kučera – dodává, že personální obsazení Odboru rozvoje je přímo souvislé s projekty a efektivitou.  
Ing. Mácha – táže se, zda skladba investičních akcí, která je naplánována v rozpočtu pro rok 2019 ve výši 105 
mil. Kč obsahuje opravdu ty nejdůležitější a pro město nejvíce potřebné  investiční akce? Dále se táže, zda 
finance, které město ukládá v rámci rezervy pro přístavbu knihovny a výstavbu kulturního centra jsou výhradně 
určeny pro tento účel? Město by se mělo mělo prioritně zabývat do jakých investičních akcí bude investovat 
v budoucnu. 
Ing. Holiš  – zastupitelé dnes budou schvalovat členy strategického výboru, který se právě těmito otázkami bude 
zabývat. Příští rok bude přelomový pro to, co budeme plánovat pro roky  2020-22. 
Mgr. Kosová – v rámci strategického  plánu v příštím roce bude zpracována také kulturní strategie, kde budeme 
vědět, jakou službu městu kultura dodává. Zastupitelé budou do tvorby strategického dokumentu zapojeni.  
Mgr. Drápal  – dodává, že finanční náklady alokované v rámci rozpočtu na mzdové prostředky zaměstnanců 
úřadu nejsou rozhodně přemrštěné. Státní správa je znevýhodněna tabulkovými platy. Navrhuje, aby se v příštím 
období nenavyšovalo osobní ohodnocení, ale spíše benefity v rámci prémií.  
p. Vychodil – domnívá se, že  diskuse k nákladům na mzdy není rozumná. Přiklání se k návrhu provedení 
procesního auditu, který vyjádří nutnost procesního řešení pracovních pozic. Také investice pro příští období by 
se měly plánovat s větší rozvahou.  
Ing. Holiš  - dodává, že analýzy pracovních pozic zaměstnanců úřadu budou řešeny již v únoru 2019 a 
předloženy finančnímu výboru. 
PhDr. Drápala  –táže se, zda navýšení rozpočtu u příspěvkové organizace T klub-kulturní agentura, souvisí 
s přijetím nového referenta pro kulturu na městském úřadě? 
Ing. Holiš – rada města na svém zasedání v pátek 7.12. přijala usnesení o odvolání stávající ředitelky T klubu- 
kulturní agentury a jmenovala nového vedoucího pana Jakuba Sobotku, vše s účinností od 1.3.2019. Úkolem 
nového referenta pro oblast kultury, který bude zaměstnancem městského úřadu bude řešit jakým  směrem 
kulturu ve městě posunout. 
Ing. Kučera – co se týče procesní analýzy tato byla provedena v rámci Odboru rozvoje a oddělení investic a 
ukázala se, jako prospěšná. V podobných analýzách budeme pracovat i v příštích letech. 
MUDr. Němeček – souhlasí s p. Vychodilem, procesní audity jsou výhodné, mnohdy  je výstupem řešení,  kdy je 
výhodnější si odborné pracovníky zaplatit, než zaměstnávat.  
p. Koryčanský – táže se, kolik město doposud investovalo do  provozu služby senior taxi? Dále se přiklání pro 
podrobnější specifikaci položek v rámci rozpočtu, aby to pro občany města bylo lépe vypovídající.  
Ing. Holiš –  princip podrobnějších položek v rozpočtu jsme  měli v minulosti, ale komplikovalo to práci. 
Ing. Kučera –  co se týče služeb senior taxi  máme alokováno 59.000 na měsíc, s tím, že v prvních měsících 
provozu služby bylo čerpáno 20.000. Kč.  Snažíme se službu podporovat, aby čerpána byla.  
Ing. Holiš – pro únorové zasedání zastupitelstva připravíme tabulku s přehledem čerpání financí na tuto službu. 
PODNĚT! 
Bc. Blinková – žádá o zvážení zařazení financí do rozpočtu 2019 na  rekonstrukci obřadní síně. PODNĚT!  
Ing. Holiš – v rámci rozpočtu  máme alokovány prostředky pro pořízení klimatizace v rámci celého úřadu i 
obřadní místnosti. 
p. Vychodil –žádá o i výši částky, která doposud byla proinvestována na přípravu investiční akce přístavba 
knihovny a výstavba kulturního centra. PODNĚT!  Dále vznáší dotaz ohledně chodníku Tylovice-Hážovice, jaký je 
itinerář dalších prací? 
Ing. Holiš – na pozici úseku č. 1 dochází k doprojektování. V příštím roce  bude chodník probíhat v jedné linii.  
U úseku č. 2 začínáme jednání a úsek č. 3 bude doprojektová v kětnu 2019.  
MUDr. Němeček – poukazuje na nutnost vytápění obřadní síně na hřbitově na Láni. Dále poukazuje na špatný 
stav plotu i chodníků na hřbitově.  PODNĚT! 



Ing. Holiš – zastupitelům bude zaslána informace plánovaných změnách na hřbitově. Naší prioritou je také získat 
dotaci na výstavbu chodníku ke hřbitovu.  
p. Koryčanský – slušný stav hřbitova je důležitý, město finanční prostředky má, mělo by je to zlepšení stavu 
hřbitova investovat. Dále poukazuje na ul. Svazarmovskou, kde se denně pohybuje množství dětí a mládeže a je 
zde nedostačující množství chodníků. Navrhuje uvolnit finanční prostředky na zhotovení chodníků v dané lokalitě. 
Také by bylo vhodné vybudovat chodník na komunikaci ke sběrnému dvoru. PODNĚT!  
Ing. Mácha – pro lepší přehled zastupitelů se přiklání k možnosti sdílení informací ohledně investičních akcích 
města např. prostřednictvím sdíleného google  disku. PODNĚT! 
MUDr. Němeček – poukazuje na nebezpečný provoz na komunikaci procházející bývalým školním statkem, kde 
se díky firmám provoz zvyšuje a především před ordinací MVDr. Šomana je vozovka nepřehledná a navrhuje zde 
umístit zrcadla.  PODNĚT! 
Ing. Holiš – v návrhu rozpočtu jsou alokovány finanční prostředky na úpravy v  ul. Tvarůžkova, kde v rámci této 
položky budeme řešit také výše uvedenou komunikaci. Ze strany zastupitelů je více podnětů a námětů, které 
kvituje, ale bylo by vhodnější tyto posílat písemně, nebo se zastavit k osobní diskusi. Nyní bychom měli vést 
diskusi k rozpočtu.  
 
 

Hlasování o usnesení č. 4/II.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočet města na rok 2019 ve výši 516.455 tis. Kč 
ve výdajové i příjmové části.  Jako závazný ukazatel je v provozních výdajích stanoven objem výdajů za 
jednotlivé správce rozpočtu (ORJ), v investičních výdajích objem na jednotlivé akce (ORG) jako maximální. 
Správci rozpočtu jsou oprávněni provádět změnu rozpisu rozpočtu mezi provozními a investičními výdaji, 
pokud dochází pouze ke změně rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů.   

 
 
Hlasování o usnesení  č. 4/II: 

Pro:          16            Proti:                  1 Zdržel se:          3 Nehlasoval:         1 

   
   Usnesení přijato. 
 
Doprovodné usnesení: 
Hlasování o usnesení č. 5/II 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje seznam nezařazených investičních akcí 
uvedených v příloze č. 3 důvodové zprávy a schvaluje jejich následné zařazení do rozpočtu města na r. 
2019 za předpokladu získání dotací spolufinancujících tyto investice. 
 

 
Hlasování o usnesení  č.5 /II: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 
Předsedajícím vyhlášena 10 minutová přestávka 
 
 
 

6.4 Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu společnosti KRYTÝ 
BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. pro rok 2019, předkladatel Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Společnost Krytý bazén Rožnov, spol. s r.o. je 100 % dceřinou společností města. Hlavní náplní této společnosti je provoz 
krytého bazénu a letního koupaliště na území města Rožnov pod Radhoštěm. Tato činnost je v lokálních podmínkách a při 
zachování cenově přijatelného vstupného vždy ztrátová. Největší nákladovou složkou jsou náklady na vodu, náklady na teplo 



a mzdové náklady.  V oblasti tržeb jde pak o rozhodnutí o výši vstupného a ostatních příjmů např. z nájmů apod. Ekonomika 
letního koupaliště se odvíjí vždy od teplotních podmínek sezóny. 
 
Smlouva o závazku obecného hospodářského zájmu byla v souladu s legislativou EU uzavřena na období 5 let. Prvním rokem 
byl rok 2015. Každoročně pak je schvalován pouze příspěvek pro aktuální rok, který bude následně vyúčtován.  
 
 
Pro komplexnost uvádíme vývoj příspěvku v letech: 

2015 5.192.000,-- 

2016 5.492.000,-- 

2018 5.580.000,-- 

2018  6.450.000,-- 

2019 7.000.000,-- 

 
V roce 2019 se mimo jiné předpokládají tyto výdaje: 
 
Operativní opravy veškerých technologií, servis kogeneračních jednotek, případné opravy na budově. Na letním koupališti 
pak každoroční opravy bazénů po zimě. 
 
V oblasti investic je jednatel společnosti povinen postupovat podle rozhodnutí valné hromady, předpokládá se projednání 
výměny pískových filtrů, rekonstrukce vstupního vestibulu v 1.NP včetně schodiště a přístupu k pokladně v 2.NP, na koupališti 
pak instalace další části plotu ze strany cyklostezky (u Gibon parku). 
 
Ve mzdových prostředcích je navrhována valorizace  4 – 5 %. V oblasti příjmu se v tomto okamžiku nenavrhuje úprava 
vstupného, finanční odbor však doporučuje se tuto záležitost projednat na valné hromadě ve vazbě na zvyšující provozní 
náklady (energie, mzdy a ost). 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – Smlouva o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ze dne 17. 12. 2014  
P1.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ze dne 17. 12. 2014 
P2 - Smlouva o poskytnutí zálohy na finanční podporu pro rok 2019, č. smlouvy v GINIS 336/2018/KBR 

 
 
 
Diskuse: 
p. Zlámal – doplňuje, že k navýšení částky přispívají také  odpisy ve výši  400 tis. na  rok, a náklady na úpravu 
mezd ve výši 150 tis.   
 
Hlasování o usnesení č. 6/II.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí zálohy na finanční podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby pro rok 2019 ve výši 7.000.000 Kč společnosti KRYTÝ BAZÉN 
ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361 a uzavření 
smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu pro rok 2019, číslo smlouvy 336/2018/KBR se společností 
KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy. Schválená smlouva 
je součástí tohoto usnesení. 

 
Hlasování o usnesení  č.6/II: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

6.5 Projednání a schválení dodatku smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského 
zájmu se Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje (zajištění lékařské pohotovostní 
služby v Rožnově pod Radhoštěm), předkladatel Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 



Rada města dne 19. 12. 2008 schválila smlouvu, na základě které je příspěvkovou organizací ZK o víkendech zajištěna 
lékařská služba první pomoci pro dospělé. Stanice je na Nábřeží Dukelských hrdinů.  Původně byla v budově polikliniky v 
Rožnově pod Radhoštěm. Motivem financování této služby ze strany města a okolních měst byla skutečnost, že zdravotní 
pojišťovny tuto službu nefinancují. Od roku 2015 je tento finanční transfer v režimu zákona č. 250/2000 Sb. a je povolenou 
finanční podporou.  Dle zákona č. 134/2016 Sb., § 29 písmene n) a navazující přílohy č. 2 zákona) jde o obecnou výjimku - 
služby poskytované osobami založenými za jiným účelem, než je dosahování zisku – viz příloha č. 2 zákona – seznam služeb, 
které není zadavatel v souladu s § 29 písm. n) povinen zadávat podle zákona: Kód přílohy 75252000-7. 
 
Schválením tohoto dodatku bude smlouva prodloužena do 31. 12. 2022. Pokračování po tomto období je otázkou budoucí 
legislativy. Tento typ smlouvy lze uzavřít pouze na časově omezené období 10 let.  
 
Na činnost stanice přispívají i okolní obce a Mikroregion Rožnovsko podle počtu ošetřených pacientů dle trvalého bydliště. 
Klíčem vyúčtování je počet ošetřených pacientů z dané obce a náklady na jednoho ošetřeného. První pomoc využívá cca 700 
– 800 občanů naší oblasti.  
 
Je třeba avizovat, že o danou činnost není ze strany soukromých subjektů ani lékařů výraznější zájem. Jedná se o službu o 
víkendech. Spolupráce s příspěvkovou organizací ZK se jeví jako optimální.  
 
Pro komplexnost informaci uvádíme počty ošetřených pacientů od r. 2011. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – smlouva o poskytování služeb obecném hospodářském zájmu (agendové číslo v GINIS: 0279/2015/OF)  
P2 – Dodatek č. 1  (agendové č. GINIS 378/2015/OF/1) 

 
 
 
Diskuse: 
MUDr. Němeček  – upřesňuje, že jde o službu lékařské pohotovostní služby. Protože Rožnov se nachází 
v rekreační oblasti, byl zde vybudován nový objekt LSPP, kde slouží pohotovost praktiční lékaři. 
Ing. Střálková – táže se, zda jsou  k dispozici průběžná čísla ošetření pacientů za rok 2018 
Ing. Hrnčárek – údaje o množství ošetřených osob za rok 2018 prozatím nemáme k dispozici.  
 
Hlasování o usnesení č.7 /II.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování 
služeb obecného hospodářského zájmu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Zdravotnickou 
záchrannou službou Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 
Zlín, IČO 62182137 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek č. 1 ve znění uvedeném v příloze 
č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.   

 
Hlasování o usnesení  č.7 /II: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

 
Předsedajícím v sekci odboru správy majetku je Ing. Jan Kučera 
7.1 Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch města Rožnov pod 

Radhoštěm - Česká republika – Státní pozemkový úřad., předkladatel Ing. Dalibor Kubiš, Ing. 
Jan Kučera, MSc. 

 
Důvodová zpráva: 
Manželé D. uzavřeli s městem Rožnov pod Radhoštěm dne 10.06.2016 plánovací smlouvu č.123/2016/OSM související se 
stavbou „Prodloužení vodovodního řadu - Venkovní vodovod“ v lokalitě na Balkáně (dále jen „stavba vodovodu“). Na základě 
této smlouvy bude vybudovaná stavba vodovodu vykoupena městem. 
Stavba vodovodu byla realizovaná mimo jiné i na pozemku p.č. 837/1 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví České republiky – Státního 
pozemkového úřadu. Čl.V odst. g) plánovací smlouvy ukládá investorovi – manželům D. zajistit zřízení věcného břemene, 



pokud se vodovodní řád, který je předmětem výkupu, nachází na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví města, a které 
nebudou na město bezúplatně převedeny. Věcné břemeno musí být zřízeno na dobu neurčitou ve prospěch budoucího 
vlastníka vodovodního řadu, tedy města Rožnov pod Radhoštěm. 
V souladu se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 109/2016/OSM uzavřenou dne 7.6.2016 mezi 
manžely D. jako investory stavby vodovodu, Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem a městem Rožnov pod 
Radhoštěm bylo zaměřeno věcné břemeno o rozsahu 344m2 pro vodovodní řad DN 100 v délce 114,5 m umístěný v pozemku 
p.č. 837/1 v k.ú. Tylovice. Vodovodní řad byl proveden dle stavebního povolení spis.zn MěÚ/OŽP/30113/2016/VH/Šu-231/2, 
č.j. MěÚ-RpR/34417/2016 ze dne 26.9.2016. Po jeho realizaci byla provedena kolaudace a vydán kolaudační souhlas Spis.zn.: 
MěÚ/OŹP/05651/2018/VH/Šu-231/2.  
Odbor správy majetku města Rožnov pod Radhoštěm předkládá zastupitelstvu města návrh smlouvy na zřízení věcného 
břemene pro stavbu vodovodního řadu umístěnou v pozemku p.č. 837/1 ve vlastnictví České republiky – Státního 
pozemkového úřadu ve znění uvedením v příloze č. 1 tohoto podání ( č. smlouvy 310/2018/OSM). Úhrada za zřízení věcného 
břemene byla vypočtena v souladu se zněním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 109/2016/OSM  
Státním pozemkových úřadem a to ve výši 12 500 Kč. Tuto úhradu zaplatí manželé D. jako investoři Státnímu pozemkovému 
fondu. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 310/2018/OSM 
P2 - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.109/2016/OSM 

 
Diskuse: 
Mgr. Drápal  – zdrží se hlasování z důvodu střetu zájmů. 
 
Hlasování o usnesení č. 8/II.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 
310/2018/OSM mezi Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 
3 – Žižkov, IČO: 01312774 jako povinným z věcného břemene, městem Rožnov pod Radhoštěm jako 
oprávněným z věcného břemene a manžely D. , oba bytem Rožnov pod Radhoštěm jako investory ve znění 
uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Předmětem smlouvy je zřízení úplatného věcného břemene na 
dobu neurčitou spočívajícím v umístění vodovodního řadu v a na pozemku p. č. 837/1 v k. ú. Tylovice ve 
vlastnictví České republiky v rozsahu dle geometrického plánu č. 1089-70784/2018. Schválená smlouva je 
součástí tohoto usnesení. 

 
Hlasování o usnesení  č.8 /II: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

7.2 Projednání a schválení dohod o zrušení věcného břemene – služebnosti a smluv o zřízení 
věcného břemene  - služebnosti ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm (rekonstrukce 
silnice I/35), předkladatel Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Jan Kučera, MSc. 

 
Důvodová zpráva: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace (dále jen „ŘSD ČR“) je investorem stavby „Silnice I/35 Rožnov 
pod Radhoštěm, křižovatka“, která byla realizována na území města Rožnov pod Radhoštěm.  
Součástí stavby je i vybudování podzemních přípojek kabelových rozvodů, veřejného osvětlení, kabelového vedení – 
koordinačního kabelu světelného signalizačního zařízení a světelného signalizačního zařízení (dále jen „ vedení“). 
Na základě požadavků ŘSD ČR město Rožnov pod Radhoštěm uzavřelo smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
související s realizací stavby „Silnice I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka“.  
Odbor správy majetku předkládá, z důvodu změn v problematice věcných břemen – služebnosti souvisejících se stavbou I/35 
– Rožnov pod Radhoštěm – křižovatka uvedených níže v dopise zaslaném ŘSD ČR dne 10.07.2018 městu, zastupitelstvu 
města návrh dohod o zrušení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti uzavírané 
mezi  Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 
65993390 jako investorem, městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě s těmito 
povinnými:      
1. INFINAX s.r.o, se sídlem: nábřeží Dukelských hrdinů 754, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO : 27763838. 



Ruší se věcné břemeno – služebnost zřízené v pozemku p.č.6104/1 v rozsahu dle geometrického plánu           č. 5694-95/2014 
pro stavbu podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení SO C 451- Veřejné osvětlení, které byl zřízeno 
smlouvou č. 326/2015/OSM uzavřenou dne 06.04.2016.  
Nově se zřizuje věcné břemeno – služebnost pro podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení SO C 
451- Veřejné osvětlení v pozemcích p.č. 1451/5 a p.č. 6104/1 o celkové délce 82,2 m a celkové výměře 68 m2 dle 
geometrického plánu č. 6301-8025q/2017 a geometrického plánu č. 6376-80215/2017, to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 
(smlouva č. 306/2018/OSM).  
2. pan L.D.,  Rožnov pod Radhoštěm 
Pan P.Z.  Vidče 
Paní N.Z.  Vidče 
Ruší se věcné břemeno – služebnost zřízené v pozemku p.č.1032/3 v rozsahu dle geometrického plánu č. 5694-95/2014 pro 
stavbu podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení SO C 451- Veřejné osvětlení, které bylo zřízeno smlouvou 
č. 327/2015/OSM uzavřenou dne 07.03.2016.  
Nově se zřizuje věcné břemeno – služebnost pro podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení SO C 451- 
Veřejné osvětlení, v pozemcích p.č. 1032/3, p.č. 1032/22 a p.č. 3781/15 to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o celkové délce 
160,4 m a celkové výměře 155m2 dle geometrického plánu č. 6301-8025n/2017 (smlouva č.313/2018/OSM). 
Úplata za zřízení služebnosti inženýrské sítě stanovená ve výši dle §3b, odst. 3 zákona č. 416/2009 Sb., Zákon o urychlení 
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, v platném znění, bude uhrazena investorem stavby ŘSD ČR jednotlivým 
povinným.     

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 306/2018/OSM 
P2 - smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 313/2018/OSM 
P3 - geometrický plán č. 6301-8025q/2017 
P4 - geometrický plán č. 6376-80215/2017 
P5 - geometrický plán č. 6301-8025n/2017 

 
 
Hlasování o usnesení č. 9/II.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm s c h v a l u j e  u z a v ř e n í „dohod o zrušení věcného 
břemene – služebnosti a smluv o zřízení věcného břemene -  služebnosti“ ve znění uvedeném v přílohách 
č. 1 a č. 2 důvodové zprávy v rámci stavby „Silnice I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka“ mezi 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, 
IČO: 65993390 jako investorem, městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným z věcného břemene – 
služebnosti a těmito povinnými: 
 
1. INFINAX s.r.o, se sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 754, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 27763838 
spočívající ve zrušení věcného břemene – služebnosti zřízené v pozemku  p. č. 6104/1  v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 5694-95/2014 a ve zřízení nového věcného břemene – služebnosti pro podzemní 
přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení SO C 451- Veřejné osvětlení v pozemku p.č. 1451/5 a 
p.č. 6104/1 o celkové délce 82,2 m dle geometrického plánu č. 6301-8025q/2017 a geometrického plánu č. 
6376-80215/2017, to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (smlouva č.306/2018/OSM). 
 
2. pan L.D. Rožnov pod Radhoštěm a manželé Z., oba Vidče spočívající ve zrušení věcného břemene – 
služebnosti zřízené v pozemku p. č.1032/3 v rozsahu dle geometrického plánu č. 5694-95/2014 a ve zřízení 
nového věcného břemene – služebnosti podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení SO 
C 451- Veřejné osvětlení v pozemcích p. č. 1032/3, p. č. 1032/22 a p. č. 3781/15 o celkové délce 160,4 m dle 
geometrického plánu č. 6301-8025n/2017, to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (smlouva č.313/2018/OSM). 
Schválené „dohody o zrušení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o zřízení věcného břemene -  
služebnosti“ jsou součástí tohoto usnesení.  

 
Hlasování o usnesení  č.9 /II: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 



7.3 Projednání a schválení smluv o zřízení věcného břemene  - služebnosti ve prospěch města 
Rožnov pod Radhoštěm (rekonstrukce silnice I/35), předkladatel Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Jan 
Kučera, MSc. 

 
Důvodová zpráva: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace (dále jen „ŘSD ČR“) je investorem stavby „Silnice I/35 Rožnov 
pod Radhoštěm, křižovatka“, která byla realizována na území města Rožnov pod Radhoštěm.  
Součástí stavby je i vybudování podzemních přípojek kabelových rozvodů, veřejného osvětlení, kabelového vedení – 
koordinačního kabelu světelného signalizačního zařízení a světelného signalizačního zařízení (dále jen „ vedení“). 
Na základě požadavků ŘSD ČR město Rožnov pod Radhoštěm projednalo v červnu 2017 návrhy smluv o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě související s realizací stavby „Silnice I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka“ (dále jen „stavba“) na 
soukromých pozemcích ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněného z věcného břemene služebnosti. Tyto 
smlouvy ovšem některé soukromé subjekty uvedené níže neuzavřely. Po dokončení stavby byla celá stavba zaměřena a 
pozemky dotčené stavbou v rámci skutečného změření stavby přečíslovány nebo byly převedeny na nového majitele. 
Z důvodu změn rozsahu věcných břemen požádalo ŘSD ČR o uzavření nových smluv pro zajištění zřízení služebností 
souvisejících se stavbou.    
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města návrh smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti uzavíraných mezi 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390 
jako investorem a městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako 
oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě s těmito povinnými:      
 

1. MM elektro s.r.o., Horečky 317, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO: 25354183  
Pro zřízení služebnosti inženýrské sítě  - podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení – SO C 451 
Veřejné osvětlení v pozemku p.č. 940/3 o celkové délce 19,5 m a celkové výměře 14 m2 dle geometrického plánu č. 6301-
8025c/2017 a koordinační kabel světelného signalizačního zařízení – SO D 497 Koordinační kabel SSZ v pozemku p.č. 
940/3 o celkové délce 0,3 m a o celkové výměře 1m2 dle geometrického plánu č. 6342-80214b/2017, to vše v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm (smlouva č.305/2018/OSM). 
 

2. FASTAV DEVELOPMENT – AOC, s.r.o., Jasenická 296, 755 01 Vsetín, IČO: 25309561. 
Pro zřízení služebnosti inženýrské sítě - podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení – SO C 451 
Veřejné osvětlení v pozemcích p.č. 1012/1, p.č. 1012/4 a p.č. 1012/6 o celkové délce 122,6 m a celkové výměře 125m2 dle 
geometrického plánu č. 6301-8025m/2017, to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (smlouva č.307/2018/OSM).  
Dne 20.06.2017 zastupitelstvo města schválilo znění smlouvy č. 216/2017/OSM pro zřízení výše uvedené služebnosti 
inženýrské sítě se společností ELEKTROPROJEKTA a.s. – tato smlouvy nebyla podepsána ze strany společnosti 
ELEKTROPROJEKTA a.s. z důvodu převodu pozemků na společnost FASTAV DEVELOPMENT – AOC, s.r.o.  
 

3. Gumárny Zubří, akciová společnost, Hamerská 9, 756 54 Zubří, IČO: 00012122 a manželé Š., oba trvalý pobyt  Valašské 
Meziříčí. 
Pro zřízení služebnosti inženýrské sítě - podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení – SO C 451 
Veřejné osvětlení v pozemku p.č. 3812/6 o celkové délce 151,7 m  a celkové výměře 99m2 dle geometrického plánu č. 6301-
8025r/2017, to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (smlouva č.314/2018/OSM). 
Dne 20.06.2017 zastupitelstvo města schválilo znění smlouvy č. 212/2017/OSM pro zřízení výše uvedené služebnosti 
inženýrské sítě. Společnost Gumárny Zubří, akciová společnost a manželé Š. neakceptovali  návrh smlouvy. Po realizaci 
stavby bylo věcné břemeno v pozemku p.č. 3812/6 nově zaměřeno a ŘSD ČR na základě nového geometrického plánu 
požádalo o znovu schválení smlouvy o zřízení služebnosti, tak jak je uvedeno ve smlouvě č. 314/2018/OSM . 
  

4. OMV Česká republika, s.r.o., Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 48038687. 
 Pro zřízení věcného břemene – služebnosti - podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení – SO C 451 
Veřejné osvětlení v pozemcích p.č.1002/3, p.č. 1002/103, p.č. 1002/136, p.č. 1002/137, p.č. 1002/138, p.č. 1002/139, p.č. 
1009/10, p.č. 1009/17 a p.č. 3728/12 o celkové délce 361,9 m dle geometrického plánu č. 6301-8025h/2017, to vše v k.ú. 
Rožnov pod Radhoštěm (smlouva č.317/2018/OSM). 
Dne 20.06.2017 zastupitelstvo města schválilo znění smlouvy č. 214/2017/OSM pro zřízení výše uvedené služebnosti 
inženýrské sítě. Společnost OMV Česká republika, s.r.o. neakceptovala návrh smlouvy. Po realizaci stavby bylo věcné 
břemeno nově zaměřeno, zároveň došlo u některých pozemků k jejich přečíslování.    ŘSD ČR na základě nového 
geometrického plánu požádalo o znovu schválení smlouvy o zřízení služebnosti, tak jak je uvedeno ve smlouvě č. 
317/2018/OSM .  
 

5. OMV Česká republika, s.r.o., Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 48038687. 
Pro zřízení věcného břemene – služebnosti - světelné signalizační zařízení SO D492 – SSZ přechodu v km 0,517 
v pozemcích 1002/103, p.č. 1002/138 a p.č. 3728/12 o celkové délce 12,1 m a celkové výměře 26m2 dle geometrického plánu 



č. 6329-80211/2017 a světelné signalizační zařízení SO D494 – SSZ přechodu v km 0,762 v pozemcích p.č. 1009/13 a p.č. 
1009/17 o celkové délce 2,0 m a celkové výměře 6m2 dle  geometrického plánu č. 6331-80213/2017, to vše v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm (smlouva č.318/2018/OSM). 
Dne 20.06.2017 zastupitelstvo města schválilo znění smlouvy č. 215/2017/OSM pro zřízení výše uvedené služebnosti 
inženýrské sítě. Společnost OMV Česká republika, s.r.o. neakceptovala tento návrh smlouvy. Po realizaci stavby bylo věcné 
břemeno nově zaměřeno, zároveň došlo u některých pozemků k jejich přečíslování.    ŘSD ČR na základě nového 
geometrického plánu požádalo o znovu schválení smlouvy o zřízení služebnosti, tak jak je uvedeno ve smlouvě č. 
318/2018/OSM .  
 
Úplata za zřízení služebnosti inženýrské sítě byla stanovena ve výši dle §3b, odst.3 zákona č. 416/2009 Sb., Zákon o urychlení 
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, v platném znění a bude uhrazena investorem stavby ŘSD ČR 
jednotlivým povinným.     

 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 305/2018/OSM 
P2 - smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 307/2018/OSM 
P3 - smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 314/2018/OSM 
P4 - smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 317/2018/OSM 
P5 - smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 318/2018/OSM 
P6 - geometrický plán č. 6301-8025c/2017 
P7 - geometrický plán č. 6342-80214b/2017 
P8 - geometrický plán č. 6301-8025m/2017 
P9- geometrický plán č. 6301-8025r/2017 
P10 - geometrický plán č. 6301-8025h/2017 
P11 – geometrický plán č. 6329-80211/2017 
P12 – geometrický plán č. 6331-80213/2017 

 
 
Hlasování o usnesení č. 10/II.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření  
„smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ ve znění uvedeném v přílohách 
č. 1 až č. 5 důvodové zprávy v rámci stavby „Silnice I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka“ mezi 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, 
IČO: 65993390 jako investorem, městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným ze služebnosti 
inženýrské sítě a těmto povinnými: 
 
1. MM elektro s.r.o., Horečky 317, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO: 25354183 spočívající ve 
zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pro podzemní přípojky kabelových rozvodů a 
veřejného osvětlení – SO C 451 Veřejné osvětlení v pozemku p. č. 940/3 o celkové délce 19,5 m dle 
geometrického plánu č.6301-8025c/2017 a koordinační kabel světelného signalizačního zařízení – SO D 497 
Koordinační kabel SSZ v pozemku p. č. 940/3 o celkové délce 0,3 m dle geometrického plánu č. 6342-
80214b/2017, to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (smlouva č.305/2018/OSM). 
 
2. FASTAV DEVELOPMENT – AOC, s.r.o., Jasenická 296, 755 01 Vsetín, IČO: 25309561 spočívající ve 
zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pro podzemní přípojky kabelových rozvodů a 
veřejného osvětlení – SO C 451 Veřejné osvětlení v pozemcích p. č. 1012/1, p. č. 1012/4 a p. č. 1012/6 o 
celkové délce 122,6 m dle geometrického plánu č. 6301-8025m/2017, to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 
(smlouva č. 307/2018/OSM). 
 
3. Gumárny Zubří, akciová společnost, Hamerská 9, 756 54 Zubří, IČO: 00012122  a manželé Š.  
Valašské Meziříčí spočívající ve zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pro podzemní 
přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení – SO C 451 Veřejné osvětlení v pozemku p. č. 3812/6 o 
celkové délce   151,7 m dle geometrického plánu č. 6301-8025r/2017, to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 
(smlouva č. 314/2018/OSM). 
 



4. OMV Česká republika, s.r.o., Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 48038687 spočívající ve 
zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pro podzemní přípojky kabelových rozvodů a 
veřejného osvětlení – SO C 451 Veřejné osvětlení v pozemcích p. č.1002/3, p.č. 1002/103, p.č. 1002/136, p.č. 
1002/137, p.č. 1002/138, p.č. 1002/139, p.č. 1009/10, p.č. 1009/17 a         p.č. 3728/12 o celkové délce 361,9 m 
dle geometrického plánu č. 6301-8025h/2017, to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (smlouva  
č. 317/2018/OSM). 
 
5. OMV Česká republika, s.r.o., Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 48038687 spočívající ve 
zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pro světelné signalizační zařízení SO D492 – SSZ 
přechodu v km 0,517 v pozemcích p.č.1002/103, p.č. 1002/138 a p.č. 3728/12 o celkové délce 12,1 m dle 
geometrického plánu č. 6329-80211/2017 a světelné signalizační zařízení SO D494 – SSZ přechodu v km 
0,762 v pozemcích p.č. 1009/13 a p.č. 1009/17 o celkové délce 2,0 m dle  geometrického plánu č. 6331-
80213/2017 to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (smlouva č. 318/2018/OSM). 
 
Schválené „smlouvy o zřízení věcného břemene -  služebnosti“ jsou součástí tohoto usnesení 
 

Hlasování o usnesení  č.10/II: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

7.4 Projednání a schválení prodeje části městského pozemku   p.č. 1148/1 v k.ú. Rožnov p.R. o 
výměře 59 m2,  předkladatel Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Jan Kučera, MSc. 

 
Důvodová zpráva: 
Dne 9.5.2018 zaslala paní M.  email s žádostí o odkoupení části městského pozemku        p.č. 1148/1 v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm v lokalitě nad garážemi na Koryčanských Pasekách. Dotčený městský pozemek sousedí s pozemky ve vlastnictví 
manželů M.  Pozemek je nevyužíván, porostlý náletovými dřevinami i vzrostlými stromy. V případě koupě chtějí manželé M. 
pozemek upravit jako zahradu. 
Žádost o prodej projednala dne 15.5.2018 koordinační skupina městského úřadu, která s prodejem dle žádosti souhlasí. 
Požadovaná část městského pozemku byla oddělena a nově označena geometrickým plánem          č. 6399-70769/2018 
vyhotoveným na náklady žadatelů jako pozemek p.č. 1148/9 o výměře 59 m2. Cena pozemku je stanovena dle znaleckého 
posudku č. 596-64/18 vyhotoveného na náklady žadatelů Ing. Martou Bílkovou, IČO: 73081086, soudním znalcem v oboru 
ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a stavebnictví, (stavby obytné a průmyslové) ve výši 101,70 Kč/m2, celkem 
6.000 Kč jako cena v místě a čase obvyklá (tržní). 
Záměr na prodej pozemku, jež je předmětem kupní smlouvy, byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm usnesením 
č. 2086/122 ze dne 12.10.2018 a zveřejněn na úřední desce města Rožnov pod Radhoštěm od 17.10.2018 do 2.11.2018, a 
to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. V době zveřejnění záměru na prodej pozemku nebyla vznesena žádná připomínka 
či podnět k prodeji pozemku.  
 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání prodej části pozemku ve znění kupní smlouvy č. 
303/2018/OSM uvedené v příloze č. 4, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – geometrický plán č. 6399-70769/2018 – koncept s oměrkami 
P2 - znalecký posudek č. 596-64/18 z 25.9.2018 
P3 - geometrický plán č. 6399-70769/2018 z 5.9.2018 - potvrzený 
P4 - kupní smlouva č. 303/2018/OSM 

 
 
Diskuse: 
Koryčanský  – poukazuje na rozpor mezi cenou pozemků, kdy se  pozemky přes cestu  prodávaly za cenu  
1400/Kč/m2 a my nyní prodáváme za cenu 101 Kč/m2 

Ing. Kubiš – cena je stanovena dle znaleckého posudku, museli bychom zpochybnit znalecký posudek a náklady 
na zadání by tak mohly být vyšší než výnos za prodej. 
p. Vychodil – táže se, zda  je znám záměr nabyvatele? 



Ing. Kubiš – jde o rozšíření pozemku  a úpravu zahrady 
p. Koryčanský – dodává, že za 2 roky tam jistě budou stát 2 garáže, plechové bez stavebního povolení 
Mgr. Kosová – upřesňuje, že  v lokalitě majitel stavit nemůže 
 
 
Hlasování o usnesení č. 11/II.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje  prodej části pozemku p. č. 1148/1 v k.ú. Rožnov 
pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 6399-70769/2018 jako pozemek p.č. 
1148/9 o výměře 59 m2, do společného jmění manželů M., oba trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm za 
kupní cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši    6.000 Kč, dle důvodové 
zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 303/2018/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 4 důvodové zprávy. 
Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení 
 

Hlasování o usnesení  č. 11/II: 

Pro:           15           Proti:                  4 Zdržel se:          2 Nehlasoval:         0 

   
   Usnesení přijato. 
 

7.5 Projednání a schválení směny části pozemku p.č. 516 ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm za část pozemku p.č. 514 ve vlastnictví pana Z. S.  a uzavření směnné smlouvy, 
vše v k.ú. Tylovice.  předkladatel Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Jan Kučera, MSc. 

 
Důvodová zpráva: 
Dne 18.12.2017 požádal pan Z.S. , trvale bytem Brno, jako vlastník pozemků p.č. 512, p.č. 513, p.č. 514 a p.č. 515 o směnu 
pozemku p.č. 516 ve vlastnictví města Rožnov p.R. za pozemek p.č. 515, který je v jeho vlastnictví, vše v k.ú. Tylovice. O 
směnu požádal z důvodu scelení svých pozemků p.č. 512 a p.č. 514, které jsou rozděleny pozemkem p.č. 516 ve vlastnictví 
města, a to za účelem výstavby nové stavby pro bydlení, k ní navazující zahrady a   následné oplocení svých pozemků. 
Realizace oplocení není v tomto okamžiku možná z důvodu, že pozemek ve vlastnictví města p.č. 516 rozděluje jím vlastněné 
pozemky (viz. snímek katastrální mapy). 
Žádost pana S.  o směnu pozemků byla projednána koordinační skupinou dne 19.12.2017 (bod č.8.). Bylo dohodnuto řešit 
směnu pozemků až po té co pan Z.S.  doloží stanovisko vlastníka a správce toku potoka Hážovky, tj. Povodí Moravy, s.p. z 
hlediska zajištění přístupu k potoku. 
Na základě uskutečněných majetkoprávních jednání, ze kterých vyplynula potřeba zřízení věcného břemene pro společnost 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11 602 00 Brno, IČO: 70890013 jako vlastníka toku Hážovka, bylo dle smlouvy č. 
264/2018/OSM zřízeno věcné břemeno spočívající v právu přístupu a manipulace k oprávněnému pozemku (vodní tok), včetně 
práva vstupu a vjezdu Povodí Moravy, s.p. za účelem údržby a oprav prováděných v rámci vodního toku.  
Po vyřešení přístupu k toku Hážovky byla žádost pana Z.S. dne 21.8.2018 (bod č.10) znovu projednána v koordinační skupině. 
Mezitím došlo k vývoji situace v dané lokalitě a vedení města vzneslo požadavek na zachování 4m širokého pásu z pozemku 
p.č.516 (vlastník město) a p.č. 514 (vlastník) od hranice s pozemkem p.č. 1339/1 (vlastník Povodí Moravy, s.p.) z důvodu 
možnosti realizace záměru budoucí cyklostezky. Dále bylo dohodnuto, že nabízený pozemek ke směně p.č. 515 ve vlastnictví 
pana S.  bude odkoupen až po dořešení určení vlastníka mostu přilehlého k tomuto pozemku (probíhá soudní řízení na určení 
vlastnictví), viz smlouva o budoucí smlouvě kupní    č. 326/20198/OSM.      
Tento požadavek byl zapracován do snímku katastrální mapy a projednán s panem S. , který nejdříve nesouhlasil a chtěl začít 
řešit vzniklou situaci přes právníka. Z tohoto důvodu byly všechny podklady předloženy k opětovnému projednání do 
koordinační skupiny dne 20.9.2018 (bod č.7). V den konání koordinační skupiny pan S.  odsouhlasil upravený návrh na směnu 
pozemků a koordinační skupina rovněž schválila zadat vypracování geometrického plánu a znaleckého posudku dle návrhu 
uvedeného ve snímku katastrální mapy s vyznačením pozemků ke směně, viz. níže.  
Dle této dohody byl dne 27.9.2018 vypracován Ing. Josefem Kubáněm, IČO: 67303200 geometrický plán č. 1090-212/2018, 
potvrzený katastrálním úřadem pod č. PGP-1214/2018-836 dne 8.10.2018 na základě kterého je ve směňovaných pozemcích 
p.č.516/1, výměra 287 m2 (vlastník město) a p.č. 514/2 výměra 63 m2 (vlastník Ing. Svoboda) rozdíl 224 m2, které získá ve  
svůj prospěch pana S.   
Cena v místě a čase obvyklá (tržní) za m2 pozemku p.č. 516/1 ve vlastnictví města byla stanovena znaleckým posudkem č. 
604-72/18 vyhotoveným dne 4.11.2018 Ing. Martou Bílkovou, IČO: 73081086, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví 
ceny a odhady nemovitostí a stavebnictví, (stavby obytné a průmyslové) ve výši 150 Kč/m2, což činí při výměře 287 m2 celkem 
43.050,- Kč. 
Cena v místě a čase obvyklá (tržní) za m2 části pozemku p.č. 514/2 ve vlastnictví pana S.  byla stanovena výše uvedeným 
znaleckým posudkem č. 604-72/18 ve výši 100 Kč/m2, což činí při výměře 63 m2 celkem 6.300,- Kč.  



Pan S.  uhradí městu Rožnov p.R. rozdíl v ceně nemovitostí ve výši 36.750,- Kč a dále náklady za vypracování geometrického 
plánu (6.000,- Kč) a znaleckého posudku (6.050,- Kč), tj. celkem 48.800,- Kč. 
 
Záměr na směnu pozemků, jenž jsou předmětem směnné smlouvy byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm 
usnesením č. 16/1 ze dne 9.11.2018 a zveřejněn na úřední desce města Rožnov pod Radhoštěm od 15.11..2018 do 
03.12.2018, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. V době zveřejnění záměru na směnu pozemků nebyla vznesena 
žádná připomínka či podnět ke směně pozemků.  
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků ve znění směnné smlouvy č. 
327/2018/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. 327/2018/OSM  
P2 - geometrický plán č. 1090-212/2018 z 27.9.2018 
P3 - znalecký posudek č. 604-72/18 z 4.11.2018 

 
 
 
Hlasování o usnesení č.12 /II.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje směnu části pozemku p.č. 516 o výměře 287 m2 
nově označenou jako p.č. 516/1 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p.č. 514 o 
výměře 63 m2 nově označenou jako p.č. 514/2 ve vlastnictví pana Z.S. , trvale bytem Brno, vše odměřeno 
a označeno v geometrickém plánu č. 1090-212/2018 pro k.ú. Tylovice, s dohodnutým doplatkem ceny ve 
prospěch města Rožnov pod Radhoštěm ve výši 48.800 Kč, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a 
uzavření směnné smlouvy č. 327/2018/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a panem Z. S.  ve znění 
uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená směnná smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení  č.12 /II: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

7.6 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na výkup pozemku p. č. 515 v k. ú. 
Tylovice ve vlastnictví pana Z. S.,  předkladatel Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Jan Kučera, MSc. 

 
Důvodová zpráva: 
Dne 18.12.2017 požádal pna Z.S., trvale bytem Brno, jako vlastník pozemků p. č. 512, p. č. 513, p. č. 514 a p. č. 515 o směnu 
pozemku p. č. 516 ve vlastnictví města Rožnov p. R. za pozemek p. č. 515, který je v jeho vlastnictví, vše v k. ú. Tylovice. O 
směnu požádal z důvodu scelení svých pozemků p. č. 512 a p. č. 514, které jsou rozděleny pozemkem p. č. 516 ve vlastnictví 
města, a to za účelem výstavby nové stavby pro bydlení, k ní navazující zahrady a následné oplocení svých pozemků. 
Realizace oplocení není v tomto okamžiku možná z důvodu, že pozemek ve vlastnictví města p. č. 516 rozděluje jím vlastněné 
pozemky. 
  
Žádost pana Z.S.  o směnu pozemků byla projednána opakovaně na koordinační skupině města dne 19.12.2017 (bod č.8), 
dne 21.8.2018 (bod č.10) a dne 20.9.2018 (bod č.7)  a na základě dohody s panem Z.S.  předložena do Zastupitelstva města 
dne 11.12.2018 směnná smlouva na směnu pozemků p. č. 516/1 o výměře 287 m2 (vlastník město) a p. č. 514/2 o výměře 63 
m2 (vlastník pan Z.S. ), nově vzniklých na základě geometrického plánu vypracovaného Ing. Josefem Kubáněm, IČO: 
67303200 pod číslem č. 1090-212/2018, potvrzený katastrálním úřadem pod č. PGP-1214/2018-836 dne 8.10.2018. (viz. 
Smlouva č. 327/2018/OSM) 
 
Dále bylo dohodnuto, že nabízený pozemek ke směně p. č. 515 ve vlastnictví pna Z. S.  odkoupen, a to až po dořešení určení 
vlastníka mostu přes potok Hážovka sousedícího s tímto pozemkem (probíhá soudní řízení na určení vlastnictví mostu přes 
potok Hážovka).      
 
Cena v místě a čase obvyklá (tržní) za m2 pozemku p. č. 515 ve vlastnictví pana Z.S.  pro budoucí odkup městem Rožnov p. 
R. byla stanovena znaleckým posudkem č. 604-72/18 vyhotoveným dne 4.11.2018 Ing. Martou Bílkovou, IČO: 73081086, 
soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a stavebnictví, (stavby obytné a průmyslové) ve výši 
100 Kč/m2, což činí při výměře 139 m2 celkem 13.900,- Kč.   
 



Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí kupní s panem Z.S.  ve znění 
smlouvy č. 326/2018/OSM uvedené v příloze č. 1, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – smlouva o smlouvě budoucí kupní 326/2018/OSM 
P2 - znalecký posudek č. 604-72/18 ze dne 4. 11. 2018 
 
 
Hlasování o usnesení č. 13/II.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 
326/2018/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím kupujícím a panem Z.S. , trvale bytem 
Brno jako budoucím prodávajícím dle důvodové zprávy a jejích příloh. Předmětem smlouvy je závazek 
smluvních stran uzavřít v budoucnu kupní smlouvu na koupi pozemku   p. č. 515 v k. ú. Tylovice městem 
Rožnov pod Radhoštěm za cenu ve výši  100 Kč/m2, stanovenou znaleckým posudkem č. 604-72/18 
vyhotoveným dne 4.11.2018. Schválená smlouva o budoucí smlouvě kupní ve znění uvedeném v příloze č. 
1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení  č.13 /II: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

7.7 Revokace usnesení č. 10/XXV a č. 11/XXV ze dne 12. 6. 2018 a nové projednání a vyhlášení 
záměru na směnu pozemků v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm mezi městem Rožnov p.R. a 
Českou republikou – Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (pozemky pod a u silnice I/35 a I/58).  
předkladatel Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Jan Kučera, MSc. 

 
Důvodová zpráva: 
Na základě dokončené investiční akce “I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka“, jejímž investorem bylo Ředitelství silnic a 
dálnic ČR (dále jen ŘSD) bylo na schůzce dne 21.5.2018 s Ing. Lubomírem Bezděkem, vedoucím majetkoprávního referátu 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín navrženo majetkoprávní vypořádání pozemků mezi městem Rožnov p.R. a  ŘSD 
formou bezúplatného převodu.  
Dále byl dohodnut i bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví ŘSD na město Rožnov p.R. pod nově vybudovaným 
chodníkem a dotčenou příkopou u silnice I/58 u zastávky na ul. Ostravská (viz. příloha č.2) v rámci dokončené investiční 
akce města Rožnov p.R. „Prodloužení chodníku podél komunikace I/58 ul. Ostravská, Rožnov pod Radhoštěm“.  
U silnice I/35 se jedná o převod 67 parcel o celkové výměře 3917 m2 z ŘSD na město Rožnov p.R. (příloha č.1), na nichž se 
nachází chodníky, veřejná zeleň a místní komunikace ve vlastnictví města Rožnov p.R u silnice I/35 na ul. Meziříčská 
(účetní hodnota pozemků 680.010,14 Kč) a o převod 9 parcel o celkové výměře 1789 m2 z města Rožnov p.R. na ŘSD 
(příloha č.3), na nichž se nachází těleso silnice I/35 na ul. Meziříčská (účetní hodnota pozemků 212.691,- Kč). 
U silnice I/58 se jedná o převod 2 parcel o celkové výměře 259 m2 z ŘSD na město Rožnov p.R. (příloha č.2), na nichž se 
nachází chodník a veřejná zeleň-příkopa ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm u silnice I/58 na ul. Ostravská (účetní 
hodnota pozemků 38.829,- Kč). 
 
Návrh na vzájemné bezúplatné vypořádání majetkoprávních vztahů mezi městem Rožnov p.R. a ŘSD a na vyhlášení 
záměru na bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví města Rožnov p.R. do vlastnictví ŘSD byl projednán na jednání 
rady města dne 1.6.2018 usnesením č. 1852/110. 
Následně zastupitelstvo města Rožnov p.R. schválilo na svém zasedání dne 12.6.2018 usnesením   č. 10/XXV vyhlášení 
záměru na bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví města do vlastnictví 
ČR-ŘSD a usnesením č.11/XXV schválilo nabytí pozemků z vlastnictví ČR-ŘSD do vlastnictví města, formou bezúplatného 
převodu. 
 
Přestože bylo s ŘSD dohodnuto majetkoprávní vypořádání předmětných pozemků formou bezúplatného převodu (darovacích 
smluv), předložilo ŘSD v listopadu t.r. místo dvou darovacích smluv jednu směnnou smlouvu. Protože se jedná po právní 
stránce o jiné právní jednání, než bylo předvídáno v záměru města schváleném usnesením 10/XXV, je nutné vyhlásit záměr 
nový, nikoliv na bezúplatný převod, ale na směnu pozemků. Směna pozemků bude provedena bez vyrovnání rozdílu v cenách 
směňovaných nemovitostí.  
 



Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – Seznam parcel u silnice I/35 k převodu z ŘSD na město RpR-z GIS města-k.ú. Rožnov p.R. 
P2 - Seznam parcel u silnice I/58 k převodu z ŘSD na město RpR- z GIS  města-k.ú. Rožnov p.R. 
P3 - Seznam parcel u silnice I/35 k převodu z města RpR na ŘSD - z GIS města-k.ú. Rožnov p.R. 
P4,6,8,10 – KM s vyznačenými vlastníky dotčených pozemků po rekonstrukci silnice I/35 
P5,7,9,11 – KM+orto-mapa s vyznačenými vlastníky dotčených pozemků po rekonstrukci silnice I/35 

 
 
Hlasování o usnesení č.14 /II.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm revokuje své usnesení č. 10/XXV a č. 11/XXV ze dne 12. 6. 
2018 v plném rozsahu a schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků: 
 p.č.   942/10  - ostatní plocha, silnice o výměře   67 m2  
 p.č. 1012/19  - ostatní plocha, silnice o výměře   83 m2  
 p.č. 1012/21  - ostatní plocha, silnice o výměře 293 m2 
 p.č. 1012/25  - ostatní plocha, silnice o výměře   11 m2 
 p.č. 3601/25  - ostatní plocha, silnice o výměře   27 m2 
 p.č. 3715/3  - ostatní plocha, silnice o výměře     4 m2 
 p.č. 3728/21  - ostatní plocha, silnice o výměře 379 m2 
 p.č. 3730/6  - ostatní plocha, silnice o výměře 678 m2 
 p.č. 3781/6  - ostatní plocha, silnice o výměře 247 m2   
ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za pozemky ve vlastnictví České republiky, uvedené v příloze 
č. 1 a 2 důvodové zprávy, kde příslušnost hospodařit s majetkem státu přísluší Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, IČ 65993390,  vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm 
tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit směnnou smlouvu k projednání zastupitelstvem 
města. 
 

Hlasování o usnesení  č. 14/II: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 
 

7.8 Projednání a schválení darovací smlouvy na převod pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 
a v k.ú. Tylovice z vlastnictví Zlínského kraje, do vlastnictví města Rožnov p.R. (pozemky pod 
chodníky a místními komunikacemi ve vlastnictví města), předkladatel Ing. Dalibor Kubiš, Ing. 
Jan Kučera, MSc. 

Důvodová zpráva: 
Na základě dokončených investičních akcí včetně výkupu pozemků městem Rožnov p.R. při výstavbě chodníků v k.ú. Tylovice 
a rekonstrukce komunikací dotýkajících se pozemků ve správě Ředitelství silnic Zlínského kraje v k.ú. Rožnov p.R. a v k.ú. 
Tylovice, a dále dle dopisu od Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) z 8.4.2016 zn. ŘSZKUH02964/16-235 (příloha č.2) a 
žádosti dle e-mailové korespondence z 19.1.2018 (příloha č.3) a schváleného usnesení zastupitelstva města Rožnov p.R. č. 
8/XXIII ze dne 27.2.2018 o nabytí výše uvedených pozemků z vlastnictví Zlínského kraje, IČ 70891320, třída Tomáše Bati 21, 
Zlín, 76001 Zlín do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm formou bezúplatného převodu, odbor správy majetku předkládá 
zastupitelstvu města ke schválení darovací smlouvu č. 308/2018/OSM, která je přílohou č.1 tohoto podání. 
Vzájemný bezúplatný převod pozemků při majetkoprávním vypořádání mezi Zlínským krajem a městem Rožnov p.R. byl 
odsouhlasen i na společném zasedání Rady Zlínského kraje a Rady města Rožnov pod Radhoštěm konaném dne 20.6.2016 
v Rožnově pod Radhoštěm. 
Na nabývaných pozemcích se nachází chodníky a místní komunikace ve vlastnictví města Rožnov p.R.  
Záměr na převod pozemků ve vlastnictví Zlínského kraje, jenž jsou předmětem darovací smlouvy byl schválen Zastupitelstvem 
Zlínského kraje usnesením č. 0403/Z14/18 ze dne 10.9.2018. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – darovací smlouva č. 308/2018/OSM 
P2 -  dopis od Ředitelství silnic Zlínského kraje z 8.4.2016 zn. ŘSZKUH02964/16-235 
P3 - e-mail z 19.1.2018 
P4 - pozemky ŘSZK k převodu na město-z GIS města - k.ú. Tylovice 
 



 
Hlasování o usnesení č. 15/II.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje nabytí pozemků:  
a) p.č. 3616/7   - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře   4 m2  
p.č. 3694/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 19 m2  
p.č. 3721/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře  31 m2 
vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 
 b) p.č. 1337/46 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře   31 m2 
p.č. 1337/47 - ostatní plocha, jiná plocha               o výměře   15 m2 
p.č. 1337/48 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře     1 m2 
p.č. 1337/53 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 139 m2 
p.č. 1337/54 - ostatní plocha, jiná plocha               o výměře   11 m2 
p.č. 1337/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře   98 m2 
p.č. 1337/56 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 160 m2 
p.č. 1337/57 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře   15 m2 
p.č. 1337/58 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře   17 m2 
p.č. 1337/59 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře   19 m2 
p.č. 1337/60 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře   20 m2 
p.č. 1337/61 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 186 m2 
p.č. 1337/62 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře     9 m2 
p.č. 1337/63 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 220 m2 
p.č. 1337/64 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře     8 m2 
p.č. 1337/65 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře     6 m2 
p.č. 1337/66 - ostatní plocha, jiná plocha               o výměře   15 m2 
vše v k.ú. Tylovice 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 uzavření darovací smlouvy č. 308/2018/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. 
Schválená darovací smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení  č.15 /II: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 
 
 
 

7.9 Projednání a schválení darovací smlouvy na převod pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 
a v k.ú. Tylovice z vlastnictví města Rožnov p.R. do vlastnictví Zlínského kraje (pozemky pod 
silnicí ve vlastnictví ŘSZK), předkladatel Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Jan Kučera, MSc. 

 
Důvodová zpráva: 
Na základě dokončených investičních akcí včetně výkupu pozemků městem Rožnov p.R. při výstavbě chodníků v k.ú. Tylovice 
a rekonstrukce komunikací dotýkajících se pozemků ve správě Ředitelství silnic Zlínského kraje v k.ú. Rožnov p.R. a v k.ú. 
Tylovice, a dále dle dopisu od Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) z 8.4.2016 zn. ŘSZKUH02964/16-235 (příloha č.2), 
žádosti dle e-mailové korespondence z 19.1.2018 (příloha č.3) a po projednání v radě města Rožnov p.R. dne 16.2.2018 a 
následně v zastupitelstvu města Rožnov p.R. dne 27.2.2018 byl schválen návrh pro majetkoprávní vypořádání výše uvedených 
pozemků z vlastnictví města Rožnov p.R. do vlastnictví Zlínského kraje, IČ 70891320, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76001 Zlín 
(hospodaření se svěřeným majetkem kraje přísluší ŘSZK) formou bezúplatného převodu.  
 
Záměr na bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví města Rožnov p.R., jenž jsou předmětem darovací smlouvy byl schválen 
Radou města Rožnov pod Radhoštěm usnesením č. 1656/102 ze dne 16.2.2018 a zveřejněn na úřední desce města Rožnov 
pod Radhoštěm od 21.3.2018 do 6.4.2018, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. V době zveřejnění záměru na 
bezúplatný převod pozemků nebyla vznesena žádná připomínka či podnět k převodu pozemků.  
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod pozemků z vlastnictví města Rožnov 
pod Radhoštěm do vlastnictví Zlínského kraje ve znění darovací smlouvy  



č. 309/2018/OSM uvedené v příloze č. 1, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
 
 Vzájemný bezúplatný převod pozemků při majetkoprávním vypořádání mezi Zlínským krajem a městem Rožnov p.R. byl 
odsouhlasen i na společném zasedání Rady Zlínského kraje a Rady města Rožnov pod Radhoštěm konaném dne 20.6.2016 
v Rožnově pod Radhoštěm. 
Na převáděných pozemcích ve vlastnictví města se nachází těleso silnice III. třídy (III/05726 a III/4867) ve vlastnictví Zlínského 
kraje kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje přísluší ŘSZK. 
 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – darovací smlouva č. 309/2018/OSM 
P2 - dopis od Ředitelství silnic Zlínského kraje z 8.4.2016 zn. ŘSZKUH02964/16-235 
P3 - e-mail z 19.1.2018 
P4 - pozemky města k převodu na ŘSZK-z GIS města - k.ú. Tylovice 
 
 
Hlasování o usnesení č.16 /II.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje bezúplatný převod pozemků:  
a) p.č. 706/2     - ostatní plocha, silnice o výměře   50 m2  
p.č. 3564/15 - ostatní plocha, silnice o výměře 367 m2  
p.č. 3566/20 - ostatní plocha, silnice o výměře   42 m2  
vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, 
b) p.č. 342/3     - ostatní plocha, silnice o výměře   1 m2  
p.č. 372/6     - ostatní plocha, silnice o výměře   5 m2  
p.č. 545/5     - ostatní plocha, silnice o výměře 42 m2  
p.č. 1142/9   - ostatní plocha, silnice o výměře   1 m2  
p.č. 1337/10 - ostatní plocha, silnice o výměře 40 m2 
p.č. 1337/49 - ostatní plocha, silnice o výměře   9 m2 
vše v k.ú. Tylovice, 
z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví Zlínského kraje,   IČ 70891320, třída Tomáše Bati 
21, Zlín, 76001 Zlín dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření darovací smlouvy č. 309/2018/OSM ve 
znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená darovací smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení  č.16 /II: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

 
Předsedajícím pro  následující sekci podání je Mgr. Kosová 
8.1 Projednání a schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci s Valašským muzeem v přírodě 

v Rožnově pod Radhoštěm, předkladatel Mgr. Ing. Veronika Janíková, Ing. Radim Holiš 
 
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm a Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm uzavřeli v roce 2014 Smlouvu o 
spolupráci, která v obecné deklaraci vyjadřuje vůli obou stran spolupracovat na společných projektech a také na aktivitách 
pořádaných muzeem, městem nebo jeho příspěvkovými organizacemi. 
Dle čl. IV. odst. 4.2 Smlouvy o spolupráci je v kompetenci Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm schvalovat každoročně 
konkrétní rozsah spolupráce na daný rok. 
Předmětem podání je tedy dodatek č. 4 uvedené smlouvy, který specifikuje rozsah spolupráce v roce 2019. 
 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 –dodatek č. 4 (GINIS: 324/2018/ODKS ) ke smlouvě o spolupráci s Valašským muzeem v přírodě č. 63/2014 – 
spolupráce na rok 2019 
P2 - Smlouva o spolupráci s VMP č. 63/2014 



P3 – dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci s Valašským muzeem v přírodě č. 63/2014 – spolupráce na rok 2016 
P4 – dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci s Valašským muzeem v přírodě č. 63/2014 - spolupráce na rok 2017 
P5 – dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci s Valašským muzeem v přírodě č. 63/2014 - spolupráce na rok 2018 
 
 
Diskuse: 
PhDr. Drápala – informuje, že 11. prosince 2018 proběhl slavnostní akt podpisu smlouvy o převodu Souboru 
staveb lidové architektury Příkazy, Souboru lidové architektury Zubrnice, Souboru lidových staveb Vysočina z 
Národního památkového ústavu do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Zároveň došlo 
k podpisu zřizovací listiny na základě které vzniká nová instituce – Národní muzeum v přírodě.  
Bc. Blinková – jde o významnou změnu.  Táže se, zda se tato změna dotkne stávajících forem spolupráce? 
Mgr. Gross – v rámci smlouvy zůstávají formy spolupráce neměnné, město se podílí jako spoluorganizátor na 
akcích Jánošíkův dukát a Rožnovské slavnosti.  
Mgr. Kosová – připomíná, že v rámci spolupráce pro příští rok přibyde nová aktivita a to  připomínka 30. let 
sametové revoluce  
Ing. Holiš – dodává, že vznik nové instituce Národního muzea v přírodě je významným aktem, který mění 
postavení muzea. 
 
Hlasování o usnesení č. 17/II.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci ze 
dne 17. 10. 2014 s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se sídlem Palackého 147, 756 
61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00098604, dle důvodové zprávy a její přílohy. Předmětem dodatku č. 4 je 
rozsah spolupráce města a Valašského muzea v přírodě v roce 2019. Schválený dodatek ve znění 
uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.   
 

Hlasování o usnesení  č.17 /II: 

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

  (z důvodu selhání techniky proběhlo u tohoto usnesení opakované hlasování) 
   
 Usnesení přijato. 
 

8.2 Schválení návrhu odměn  předsedům  a členům komisí za období od 1.1.2018 do 30.10.2018, 
předkladatel Mgr. Ing. Veronika Janíková, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Dle § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích je zastupitelstvu obce nově vyhrazeno rozhodovat o peněžitých plněních 
poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů komisí. 
Dne 1. 11. 2018 byli předsedové komisí elektronicky vyzváni odborem kanceláře starosty, aby zaslali své návrhy odměn 
členům komisí za jejich práci od počátku roku 2018 do 30.10.2018 (tj do okamžiku ukončení činnosti předchozí rady města a 
tím i jejích komisí). Navržená částka měla zohledňovat účast (doporučeno 200 Kč za účast na jednom jednání) a aktivitu 
jednotlivých členů.  
Odměny jsou řešeny následovně: 
• Členu komise, který není členem zastupitelstva města, schvaluje  odměnu  zastupitelstvo města dle návrhu předsedy 
komise, kterou  stanoví v závislosti na docházce a aktivitě (viz příloha č. 1) 
• Předsedovi komise, který není členem zastupitelstva města, navrhne odměnu rada města (viz  příloha č. 1) 
• Předsedovi i členu komise, který je členem zastupitelstva města, byla za předmětné období odměna vyplácena 
měsíčně dle  usnesení ZM  č. II/23 ze dne 16. 12. 2014.   
• Tajemník komise (není členem komise), který je zároveň zaměstnancem Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, 
je odměňován v rámci svého platu. 
Předložené návrhy byly zpracovány do přehledové tabulky, která tvoří přílohu č. 1 tohoto podání. V tabulce je uvedena účast 
jednotlivých členů na zasedání, výše odměny za aktivitu jednotlivých členů, je-li navrhována, včetně předloženého odůvodnění 
a celková výše navrhované odměny. V přehledu nejsou uvedeni členové komisí, kteří se nároku na odměnu vzdali a také ti, 
kterým na odměnu nevznikl nárok. V přehledu pak není zahrnuta Komise strategického rozvoje, jejímiž členy byli zastupitelé 
města a předsedové všech komisí a která v uvedeném období ani jednou nezasedala, Komise cestovního ruchu, která také v 
předmětném období nezasedala a Komise Redakční rada malých tisků, jež zasedala jednou a jejíž členové odměnu za 
uvedené období nepožadují. 



Rada města návrhy odměn projednala na svém zasedání dne 30.11.2018 a doporučuje zastupitelstvu města odměny v 
navržené výši schválit. 
 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 –přehled navržených odměn 
 
Hlasování o usnesení č.18 /II.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje odměny předsedům a členům komisí rady města 
za výkon jejich funkce v období od 1. 1. 2018 do 30. 10. 2018, kteří nebyli v tomto období členy zastupitelstva 
města, dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 

Hlasování o usnesení  č.18 /II: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

8.3 Zřízení strategického výboru a volba jeho předsedy a členů, předkladatel Mgr. Ing. Veronika 
Janíková, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Dle § 117 odst. 1 zákona o obcích zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Dle § 118 
zákona o obcích, výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu.  

Počet členů výboru musí být lichý, předsedou výboru musí být vždy člen zastupitelstva města.  

 
Hlavní náplň činnosti Strategického výboru: 

- dohled nad přípravou a zpracováním strategického plánu rozvoje města, nad tvorbou akčního plánu a jeho 
aktualizacemi  

- dohled nad procesem strategického plánování 

- předkládání výstupů výboru zastupitelstvu města ke schválení 

 
 

Navrhujeme 23 členný strategický výbor s následujícím složení: 

➢ Členové Rady města Rožnov pod Radhoštěm – celkem 7 osob: 

1. Ing. Radim Holiš 

2. Ing. Jan Kučera, MSc. (navržen do funkce předsedy strategického výboru) 

3. Mgr. Kristýna Kosová 

4. Ing. Lenka Střálková 

5. Ing. Jiří Pavlica 

6. Mgr. Martin Drápal 

7. doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. 

➢ Jeden zástupce delegovaný Českou pirátskou stranou, KDU-ČSL, ODS a uskupením Nezávislí a Soukromníci – 
celkem 4 osoby: 

8. Ing. Radúz Mácha – člen Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm za volební stranu Nezávislí a 
Soukromníci 

9. Alois Vychodil – člen Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm za volební stranu Občanská 
demokratická strana 

10. Libor Adámek - člen Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm za volební stranu  Česká pirátská 
strana 



11. Volební strana KDU ČSL svého kandidáta do strategického výboru prozatím nezaslala 

 

➢ Předsedové komisí – sociální, kulturní, sportovní, životního prostředí, stavební, bytové energetické, Rady seniorů, 
Komise pro školství a Komise „Zdravého města a MA 21“ – celkem 10 osob.  

Na jednání rady města dne 7. 12. 2018 byli do funkce níže uvedených komisí jmenování tito předsedové:  

12. Komise sociální – Petr Jelínek (zastupitel města) 

13. Komise kulturní  - doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (zastupitel města) 

14. Komise sportovní – Mgr. Miloslav Janošek  

15. Komise životního prostředí – Mgr. Aneta Valasová 

16. Komise stavební – Ing. arch. Karel Janča 

17. Komise bytová – Mgr. Libuše Rousová  

18. Komise „Rada seniorů“ – Mgr. Jitka Valentová  

Prozatím nebyly zřízeny:   

19. Komise energetická  

20. Komise pro školství  

21. Komise „Zdravého města a MA 21“ 

Zřízení tří výše uvedených komisí se předpokládá na jednání rady města dne 21. 12. 2018. Do strategického výboru 
budou předsedové zvoleni na příštím zasedání ZM.  

 

➢ Zástupci z oblasti cestovního ruchu a místní ekonomiky – celkem 2 osoby 

Zvolení zástupců z oblasti cestovního ruchu a místní ekonomiky předpokládáme na příštím zasedání ZM.  
Česká pirátská strana navrhuje jako zástupce z oblasti místní ekonomiky zvolit do strategického výboru pan Ing. 
Pavla Lušovského.  
 
 

Diskuse: 
Drápala D.  – doplňuje, že KDU nominuje jako člena strategického výboru Jaromíra Koryčasnkého, dále navrhuje 
zástupce národního muzea v pracovní skupině pro cestovní ruch. Prozatím jsou zástupci muzea navrženi do 
kulturní komise. 
Ing. Kučera – navazujeme na dřívější strategickou komisi, strategický výbor by měl být skupinou s pestrým a 
odborným zaměřením pro tvorbu strategického dokumentu města. 
Ing. Mácha – vítá vznik strategického výboru, který bude odpovědný zastupitelstvu.  Čeká nás tvorba  strategického 
dokumentu,  který bude přesahovat  rámec současného volebního období . 
Mgr. Kosová – ve výboru bude zastoupení všech politických stran. 
 
Hlasování o usnesení č.19 /II.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  zřizuje Strategický výbor Zastupitelstva města Rožnov pod 
Radhoštěm a s účinností od 12.12. 2018 volí do funkce předsedy strategického výboru Ing. Jan Kučera, 
MSc., zastupitele města Rožnov pod Radhoštěm a do funkce členů strategického výboru kandidáty 
uvedené v důvodové zprávě, kterými jsou: Ing. Radim Holiš, Mgr. Kristýna Kosová, doc. Mgr. Petr Kopecký, 
Ph.D., Mgr. Martin Drápal, Ing. Lenka Střálková, Ing. Jiří Pavlica, Ing. Radúz Mácha, Alois Vychodil, Libor 
Adámek, Petr Jelínek, doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D., Mgr. Miloslav Janošek, Mgr. Aneta Valasová, Ing. 
arch. Karel Janča, Mgr. Libuše Rousová, Mgr. Jitka Valentová, Jaromír Koryčanský 
 

Hlasování o usnesení  č19. /II: 

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

   
   Usnesení přijato. 



 
Předsedajícím v dané  sekci  Ing. Radim Holiš 
9.1 Projednání a schválení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města., předkladatel  Ing. 

Dušan Vrážel, Ing. Jan Kučera MSc. 
 
Důvodová zpráva: 
Předkládáme zastupitelstvu města ke schválení „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm“ 
(dále jen „Dotační zásady“), platné pro rok 2019 a následující období včetně příloh. Nové zásady byly zpracovány na základě 
podmětů a připomínek komisí a z praktických zkušeností s touto agendou. 
Dotační zásady stanoví jednotná pravidla postupu při podávání žádostí o dotaci, při posuzování a hodnocení těchto žádostí a 
při poskytování dotací. Dotační zásady, pokud nedojde ke změnám v legislativě, jsou koncipovány na delší časové období. Na 
ně pak každoročně bude navazovat vyhlášení programů pro příslušný kalendářní rok a časový harmonogram upřesňující 
terminy pro podávání žádostí o dotaci, pro posuzování a hodnocení těchto žádostí a pro poskytování dotací pro daný 
kalendářní rok. 

Dotaci lze poskytnout jen na základě žádosti o programovou dotaci v rámci programů vyhlášených městem nebo na základě 
žádosti o individuální dotaci, ve které bude žadatelem určen účel dotace, prostřednictvím smlouvy o poskytnutí dotace. 

V zásadách pro poskytování dotací došlo k následujícím změnám: 
 

- zjednodušení pojmu dotační komise pro posuzování a hodnocení žádostí, 

- rozšíření okruhu žadatelů o podporu o okruh žadatelů z oblasti cestovního ruchu, 

- zapracování možnosti hlasování dotační komise formou per rollam, 

- vypuštění povinnosti města zveřejnění veřejnoprávní smlouvy na úřední desce (tato povinnost byla nahrazena 
zveřejněním v registru smluv), 

- vypuštění textu, který byl duplicitní v Zásadách a v podmínkách vyhlášených jednotlivých programů. 

 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm  
P2- vzor/formulář žádosti o poskytnutí individuální dotace 
P3- vzor smlouvy o poskytnutí programové dotace (agendové číslo v GINIS 322/2018/OSK) 
P4 - vzor smlouvy o poskytnutí individuální dotace (agendové číslo v GINIS 323/2018/OSK) 
 
Diskuse: 
Bc. Blinková – táže se, jaká je maximální možná výše podpory formou individuální dotace? 
Ing. Vrážel – informaci pošle písemně. PODNĚT! 
Ing. Střálková – upozorňuje na způsob hlasování per rollam, kde chybí podrobný popis hlasování.  
Ing. Vrážel - právní odbor uvedený způsob schválil. 
Ing. Holiš – pokyn ke způsobu  hlasování per rollam jde vydat aniž by to muselo být zapracováno do koncepce. 
Ing. Mácha – táže se na dotační komisi, zda bude spadat pod radu města? 
Ing. Vrážel – dotační komise jsou komise rady města pod kterou pracují ale pro posuzování dotací je tato komise 
rozšířena  o 2 členy z řad  zastupitelstva.  
 
 

 



  
 
 
Hlasování o usnesení č.20 /II.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Rožnov pod Radhoštěm“ ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 4 důvodové zprávy. Schválené zásady jsou 
součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení  č. 20/II: 

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

   
   Usnesení přijato. 

 

9.2 Projednání a schválení programů programové dotace a časový harmonogram pro 
poskytování dotací pro rok 2019, předkladatel  Ing. Dušan Vrážel, Ing. Jan Kučera MSc. 

 
Důvodová zpráva: 
V souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm předkládáme zastupitelstvu města 
k vyhlášení Programy programové dotace a časový harmonogram pro podávání žádostí o dotace, pro posuzování a hodnocení 
těchto žádostí a pro poskytování dotací na rok 2019. 

Každý vyhlašovaný program v souladu s § 10c odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech specifikuje věcné, 
obsahové, formální, časové a finanční podmínky pro poskytování programové dotace z rozpočtu města tím, že: 

a) určuje účel, na který mohou být peněžní prostředky z programové dotace poskytnuty, a důvody podpory zabezpečení 
stanoveného účelu programové dotace, 

b) podrobněji vymezuje okruh žadatelů o programovou dotaci, 
c) upřesňuje finanční podmínky poskytnutí programové dotace tím, že stanoví předpokládaný celkový objem peněžních 

prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu zabezpečení stanoveného účelu a že určuje maximální výši 
programové dotace v jednotlivém případě, popř. kritéria pro stanovení výše programové dotace,  

d) vymezuje lhůtu pro podání žádostí o programovou dotaci a lhůtu pro rozhodnutí o programové dotaci, 
e) upřesňuje podklady a náležitosti žádostí o programovou dotaci,  
f) konkretizuje postup posuzovatelů a hodnotitelů při hodnocení žádostí o programovou dotaci,  
g) stanoví kritéria pro hodnocení žádostí o programovou dotaci,  
h) případně definuje další podmínky pro poskytnutí programové dotace. 

 
Pro rok 2019 jsou vyhlašovány následující programy: 
 
PROGRAM I –  Jednorázové aktivity a akce  
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 
 
Lhůty stanovené v časovém harmonogramu pro podávání žádostí o dotace, pro posuzování a hodnocení těchto žádostí a pro 
poskytování dotací na rok 2019 se řídí ustanoveními § 10a - § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – P1 – Program I 
P1a- žádost Program I 
P2 – Program II 
P2a- žádost Program II 
P3 – Program III 
P3a- žádost Program III 



P4 – Program IV 
P4a- žádost Program IV 
P5 – Program V 
P5a- žádost Program V 
P6 – Program VI 
P6a- žádost Program VI 
P7 – Program VII 
P7a- žádost Program VII 
P8 – Program VIII 
P8a- žádost Program VIII 
P9 – Program IX 
P9a- žádost Program IX 
P10-  časový harmonogram 

 
 
Hlasování o usnesení č. 21/II.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm vyhlašuje v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z 
rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm schválenými zastupitelstvem města dne 11. 12. 2018 programy 
programové dotace a schvaluje časový harmonogram pro poskytování dotací pro rok 2019 ve znění 
uvedeném v přílohách důvodové zprávy. Schválené programy a časový harmonogram jsou součástí tohoto 
usnesení. 
 

Hlasování o usnesení  č. 21/II: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

Předsedajícím v dané  sekci  Ing. Jan Kučera, MSc. 
10.1 Výstup z Veřejného fóra města 2018 a veřejné ankety: Ověřené problémy města Rožnov pod 

Radhoštěm z roku 2018“, předkladatel  Mgr. Dagmar Šnajdarová, Ing. Jan Kučera MSc. 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 10. 10. 2018 určili občané města Rožnov pod Radhoštěm na 2. Veřejném fóru Zdravého města 13 největších problémů 
města v 6 oblastech rozvoje. Tyto problémy byly následně ověřeny veřejnou anketou, ze které vzešlo 10 problémů, které by 
měly být v následujícím období primárně řešeny. 
 
Popis navrhovaného opatření: 
 
V rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 uspořádalo město 10. října 2018 2. ročník veřejné diskuze „Veřejné fórum 
Zdravého města". V šesti pracovních skupinách představujících jednotlivé oblasti rozvoje (1| Infrastruktura, energetika a 
doprava, 2| Životní prostředí, veřejný prostor, územní plán, 3| Školství a sport, 4| Kultura, cestovní ruch a místní ekonomika, 
5| Sociální oblast, zdravotnictví a bydlení, 6| Stůl mladých) občané diskutovali a hledali největší problémy města, ze kterých 
následně vybrali za každou oblast dva nejdůležitější. Z pracovní skupiny stolu mladých byly zvoleny 3 problémy. Průběh 
Veřejného fóra i následné pořádání ankety se řídí metodikou Národní sítě Zdravých měst ČR a jsou společné pro všechny 
členské municipality. 
 
Z Veřejného fóra vzešlo 13 největších problémů/priorit města, které byly zařazeny do ankety k ověření mezi veřejností. Anketa 
probíhala od 17. 10. 2018 do 14. 11. 2018 v elektronické podobě prostřednictvím služby Mobilního rozhlasu, která zaručuje to, 
že nedojde k opakovanému hlasování stejným občanem, a to tím způsobem, že při vstupu do ankety je nutné ověření mobilním 
telefonním číslem. Opakované hlasování není umožněno. V anketě celkem hlasovalo 219 občanů. 
 
Výstupem je 10 ověřených problémů, které jsou průnikem pořadí problémů z Veřejného fóra  
s pořadím problémů v anketě (viz příloha P01): 
 
1. Využití společenského domu 
2. Více domů s pečovatelskou službou 
3. Výsadba aleje od Janíka ke "Kauflandu" podél I/35 
4 Vhodné prostory pro spolkovou činnost 



5. Sportovní víceúčelová hala (min. rozměr vnitřního hřiště 20x40 m) 
6. Podpora města při opravě Sokolovny 
7. Dopravní řešení a světelná signalizace křižovatky u průmyslového areálu 
8. Startovací byty pro mladé  
9. Zajištění městské hromadné dopravy 
10.  Volně přístupné hřiště se sítí a parkourové hřiště + posezení pro více osob (městský park, 5. květen) 
 
11.  Zvětšení prostor pro SVČ (Středisko volného času) + klubovna 
12.  WC u Jurkovičovy rozhledny + zajištění odpadového hnízda (tříděný odpad) i po cestě 
13.  Sportovně - kulturní akce pro střední školy 

 
Celkové výsledky 
Top 10 problémů/priorit města Rožnov pod Radhoštěm 2018/2019 

Počet 
hlasů VF 
(10. 10. 
2018) 

Pořadí VF 
(10. 10. 
2018) 

Počet hlasů 
(anketa 14. 11. 

2018) 

Pořadí 
(anketa 
14. 11. 
2018) 

Pořadí 
celkové 

Průměr mezi 
výsledky 

pořadí VF a 
anketou 

TOP problém/priorita 

17 1. 66 1. 1,00 1. Využití společenského domu 

14 3,50 56 3. 3,25 2. Více domů s pečovatelskou službou 

9 6. 60 2. 4,00 3. Výsadba aleje od Janíka ke "Kauflandu" podél I/35 

14 3,50 28 7,50 5,50 4. Vhodné prostory pro spolkovou činnost 

16 2. 20 10. 6,00 5. Sportovní víceúčelová hala (min. rozměr vnitřního hřiště 20x40 m) 

8 7. 32 6. 6,50 6. Podpora města při opravě Sokolovny 

5 8,33 35 5. 6,66 7. Dopravní řešení a světelná signalizace křižovatky u průmyslového areálu 

3 11. 50 4. 7,50 9. Startovací byty pro mladé 

5 8,33 28 7,50 7,91 8. Zajištění městské hromadné dopravy 

12 5. 13 12. 8,50 
10. Volně přístupné hřiště se sítí a parkourové hřiště + posezení pro více osob (městský park, 5. 
květen) 

5 8,33 22 9 8,66 11. Zvětšení prostor pro SVČ (Středisko volného času) + klubovna 

2 12. 15 11. 11,50 12. WC u Jurkovičovy rozhledny + zajištění odpadového hnízda (tříděný odpad) i po cestě 

0 13. 5 13. 13,00 13. Sportovně - kulturní akce pro střední školy 

Následující postup vyplývá z metodiky Národní sítě Zdravých měst ČR: Ověřené problémy by měly být projednány 
v Zastupitelstvu města, které by tyto ověřené problémy mělo vzít na vědomí a schválit a uložit Radě města, aby určila 
odpovědnosti za realizaci jednotlivých problémů a stanovila další postup (každému z výše uvedených problémů Rada města 
přidělí garanta, který bude dohlížet na řešení daného problému. Pověřený garant se bude zabývat řešením problému jeden 
rok do konání následujícího Veřejného fóra Zdravého města v roce 2019. Cílem není problém do roka vyřešit, neboť to často 
ani není možné, ale zabývat se jím a hledat optimální varianty pro jeho vyřešení. Před konáním Veřejného fóra Zdravého 
města 2019 garant bude informovat koordinátora projektu Zdravé město a MA21 o postupu, kterého se podařilo při řešení 
problému dosáhnout). 
 
Cíl, dopad 
 
Uspořádáním Veřejného fóra Zdravého města dává město Rožnov pod Radhoštěm svým občanům najevo, že chce utvářet 
chod města ve spolupráci s nimi. Podle metodiky Národní sítě Zdravých měst ČR je dalším nezbytným navazujícím krokem 
rozhodnutí o způsobu, kterým budou určené problémy dále řešeny.  
 
Cílem je mít k dispozici rámcový plán postupu řešení problémů, který bude politicky zaštítěný  
a na jehož základě budou příslušní garanti dohlížet na realizaci navržených opatření. Díky tomu bude možné zlepšit podmínky 
života v Rožnově pod Radhoštěm. Občanům, kteří se zapojují do aktivit plánování s veřejností, bude tímto způsobem také 
poskytnuta zpětná vazba, a tím bude nezbytně podpořena funkčnost procesu plánování s veřejností.  
 
Občané měli možnost doplnit do ankety také další problémy, o kterých si myslí, že by jim vedení města mělo věnovat pozornost. 
Přehled všech námětů od občanů získaných při konání Veřejného fóra 2018 a ankety je v příloze P02. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Tabulka TOP 10 problémů/priorit města RpR 
P2 -  Přehled všech problémů_VF2018+anketa10P 
 
Diskuse: 
Holiš  – z veřejného fóra vyplynula jako jedna z hlavních priorit města  využití Společenského domu. Od společnosti 
SYNOT město obdrželo další nabídku na odkup budovy, kdy navrhovanou částku ponižují na 39 mil. Kč. V příštím 
týdnu proběhne schůzka s panem Valentou. 



Bc. Blinková – nabízí pomoc při zajištění městské hromadné dopravy ve městě, v ODS mají odborníka , pokud se 
bude řešit i tato priorita města jsou otevřeni  ke spolupráci 
p. Koryčanský – občané města dali jasně najevo, aby se město k záležitosti zprovoznění Společenského domu 
postavilo, sám by byl rád, kdyby následující jednání s p. Valentou dopadlo kladně.  
 
Hlasování o usnesení č.22 /II.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí problémy města formulované na druhém 
Veřejném fóru Zdravého města 2018 dne 10. 10. 2018 a ověřené anketou uveřejněnou na webových 
stránkách města dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá radě města přijmout opatření k řešení těchto 
problémů. 
 

Hlasování o usnesení  č. 22/II: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

10.1 Schválení smlouvy o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů 
pro potřeby projektu „Společně k zvýšení kvality a výkonu aktérů veřejné správy“, 
předkladatel  Mgr. Dagmar Šnajdarová, Ing. Jan Kučera MSc. 

 
Důvodová zpráva: 
Žádost o nenávratný finanční příspěvek v celkové výši 27 208 Euro (z toho spolufinancování z ERDF ve výši 19 997,88 Euro, 
spoluúčast žadatele 7 210,12 Euro) obsahuje popis tří aktivit, v rámci kterých dojde k setkání zástupců žadatele, 
přeshraničního partnera a lektorů za účelem analýzy aktuálního stavu a strategického fungování úřadu. Výstupem bude 
písemný dokument, na jehož základě budou následně probíhat teambuildingové aktivity zaměstnanců odborů žadatele a 
přeshraničního partnera. Celkem se teambuildingových aktivit zúčastní 180 zaměstnanců. Z toho bude 10 výjezdů po 15. 
osobách (10 osob žadatele, 5 osob přeshraničního partnera). Dále pak budou 2 výjezdy po 15 osobách pro vedoucí odborů 
(10 osoby žadatele, 5 osob přeshraničního partnera). Doba trvání projektu je jeden rok. Na základě společných výjezdů dojde 
k ověření a vyhodnocení závěrů plynoucích z Aktivity 1, tedy zda to, co bylo analyzováno a navrženo je potřebné. Finální návrh 
vzešlý z těchto aktivit bude obsahovat seznam základních měkkých kompetencí potřebných pro všechny úředníky institutů 
veřejné správy v dotčených regionech. 

Jelikož hlavní přeshraniční partner tohoto projektu je jedním z partnerských měst, docházelo v minulosti k mnoha společným 
setkáním, při kterých jsme zjistili, že nás společné trápí stejné záležitosti a problémy, tzn že je žádoucí společně posilovat 
strategii fungování Česko-slovenské strategie veřejné správy. Tím, že oba státy mají odlišnou legislativu, vzniklé problémy 
řešíme jinak a právě vzájemná inspirace nám může poskytnout dobrou praxi a zásahem vnějších faktorů můžeme v rámci 
organizace hledat kreativní a efektivní řešené problémů.  

Předložení žádosti o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku bylo projednáno a schváleno radou města na 116. řádném 
zasedání. Žádost splnila podmínky administrativního ověření, projekt byl schválen k financování.   

Smlouva o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku byla projednána a doporučená radou města ke schválení na 5. 
řádném zasedání. 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Smlouva o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů (agendové č. GINIS 
0296/2018/ORM) 
P2 -  Příloha č. 1 smlouvy: Všeobecné smluvní podmínky 
P3 -  Příloha č. 2 smlouvy: Žádost o poskytnutí NFP 
P4-  Příloha č. 3 smlouvy: Podrobný rozpočet projektů schválený RV 
 
 
 
Diskuse: 
Bc. Blinková  – táže se, co je hlavním předmětem spolupráce? 

Ing. Kučera – jde o výměnu praxe,  úředníci na obou stranách řeší podobné problémy, jedná se především o 
výměnu zkušeností v záležitostech úředník versus klient. 



Bc. Blinková – na úřadě  stále probíhá náročný projekt efektivního úřadu nyní další projekt do kterého se 
zaměstnanci zapojují, obává se, aby se nenarušil chod úřadu. 
Ing. Kučera – úředníci absolvují školení mimo úřední dny a týká se 100 pracovníků města Rožnov a 50 pracovníků 
města Považská Bystrice. Zkušenosti s takovou spoluprací prozatím nemáme.  
p. Adámek – táže se,  jaké jsou náklady na projekt a jaké jsou očekávané  výsledky? 
Mgr. Šnajdarová – náklady na projekt činí 27 tis. euro ( 706 tis. Kč),  příspěvek poskytovatele dotace je 20 tis. 
euro (519 tis. Kč), třetinu spoluúčasti pokryje partnerské město Považská Bystrica 
Bc. Blinková – táže se, na Region Bílé Karpaty, jehož předsedou je Ing. Kučera, na jaké platformě společnost 
pracuje a jakým způsobem je financována? 
Ing. Kučera – doplňuje, jde o sdružení právnických  osob funguje na stejné platformě, jako v minulosti,  finanční  
situace je stabilizovaná 
 
Hlasování o usnesení č.23 /II.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy (agendové č. GINIS 
0296/2018/ORM ) o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů pro potřeby 
projektu „Společně k zvýšení kvality a výkonu aktérů veřejné správy“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm 
jako konečným uživatelem a zájmovým sdružením právnických osob Region Bílé Karpaty, se sídlem nám. 
T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín, IČO 70849153 jako správcem dle důvodové zprávy a jejích příloh. 
Schválená smlouva ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení  č. 23/II: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

Předsedajícím v dané  sekci   je Ing. Radim Holiš 
11.1 Informace o cenách vodného a stočného pro rok 2019 předkladatel  Mgr. Ing. Veronika Janíková, 

Ing. Radim Holiš 
 
Důvodová zpráva: 
Na základě rozhodnutí představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem Jasenická 1106, 755 01 
Vsetín, IČO 47674652 byla cena vodného a stočného pro rok 2019 stanovena takto:  
Cena vodného se ve srovnáním s rokem 2018 zvyšuje o 2,30 Kč/m3.  

Cena stočného se ve srovnání s rokem 2018 zvyšuje o 1,30 Kč/m3.  

Důvodem zvýšení je růst cen povrchových vod, zdražení vstupů energií, které je pro rok 2019 avizované a inflace. 

 

 Cena 2017 v Kč/m3 
(bez DPH) 

Cena 2018 v Kč/m3 

(bez DPH) 
Cena 2019 v Kč/m3 

(bez DPH) 

Vodné  39,70 39,70 42,00 

Stočné  29,40 30,50 31,80 

Vodné a stočné 
celkem 

69,10 70,20 73,80 

 

 Cena 2017 v Kč/m3 
(s DPH) 

Cena 2018 v Kč/m3 

(s DPH) 
Cena 2019 v Kč/m3 (s 
DPH) 

Vodné a stočné 
celkem 

79,47 80,73 84,87 

 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
Diskuse: 
Ing. Holiš  - informuje, že na představenstvu řešili cenovou politiku společnosti, reagují na zdražení povrchové 
vody, kterou odebíráme ze 70% z vodní nádrže Stanovnice. Ve společnosti VaK došlo ke zvýšení mzdových 
nákladů a také nárůstu nákladů na energii a nárůstu v hrubých provozních nákladech. To vše se odráží na cenách 



vodného a stočného. V dalších 2 letech předpokládáme, že bude  vodné stoupat maximálně v úrovni inflace. 
Cenová politika je celorepublikově stejná, budou postupně zdražovat i další společnosti. Společnost VaK Vsetín 
měla v loňském roce hrubý zisk ve výši 7 mil. Kč. 
 
 bez návrhu usnesení 
 

12. Diskuse, informace, různé 
Ing. Holiš – informuje o průběhu  základních projektů, kterými jsou v současnosti přístavba knihovny, výstavba KC 
a vodovod Horní Paseky. U KC je územní rozhodnutí vydáno, 18.12.2018 má nabýt právní moci. U knihovny je 
územní řízení přerušeno od 20.11.2018, jde o doplnění požadavků. Vodovod HP zde  má projekt v územním 
rozhodnutí  společnost VaK Vsetín, dokumentace byla předána.  
p. Koryčanský – v současné době se nominují členové do komisí při radě města. Podmínkou je, že členové komisí 
by neměli být ve střetu zájmu. Namítá, proč např. nemůže člen komise stavební, který je majitelem firmy, jenž  
soutěžila ve městě o zakázku být současně členem komise stavební? Odborníků máme málo.  
Ing. Holiš – tato podmínka platila i  v minulém volebním období, my nebráníme členům komisí v podnikání, ale za 
podmínky, že nebudou participovat na projektech, které město připravuje. Tento problém řešíme i v jiných komisích. 
Chceme zamezit tomu, aby členové komisí byli současně příjemci grantů z městského grantového systému.  
MUDr. Němeček – upozorňuje na bezohledné parkování některých majitelů osobních aut, kteří tak znemožňují 
průjezdu sanitek a hasičů. Jde o stále stejná problémová místa ve městě. Apeluje na nutnost  spolupráce města a 
záchranných složek.  
Ing. Holiš – souhlasí, dostáváme podněty ze strany občanů, prvním krokem bude osvěta, následovat budou 
postihy. Některá místa mají nulovou toleranci. 
Ing. Mácha – viz.  parkování jde o  časovanou bombu pro budoucnost. Dnes již nemůžeme rozšiřovat plochy,  ale 
řešením je  jít směrem k parkovacím domům, záležitost by měla být určitě jedním z bodů pro tvorbu strategického 
dokumentu města.  
p. Adámek – vzhledem k tomu, že občané města mají mnoho názorů a podnětů týkajících se revitalizace sídlišť, 
táže se zda je zvažováno o  založení pracovní skupiny, která se tímto bude zabývat? 
Mgr. Kosová – připravujeme konkrétní žádost, jakmile bude jasno proběhne diskuse na zřízení výrobního výboru.  
Informace bude zastupitelům poskytnuta.  
Bc. Blinková – dodává, že na revitalizaci sídlišť je v rozpočtu alokována finanční  částka, táže se, zda již došlo ke 
konkrétním návrhům? 
Ing. Holiš – seznam toho, co již máme připraveno v rámci revitalizace sídlišť můžeme zastupitelům poskytnout, 
včetně záměrů, co v rámci revitalizace sídlišť chceme do budoucna.  
p. Koryčanský – město by se mělo zajímat o budovy školních internátů, které školy využívají max. na 50%. 
V případě možnosti koupě těchto budov, by se budovy mohly využívat jako sociální byty. PODNĚT!   Také 
upozorňuje na lepší využití volných prostor v centru města i na 1. máji, které by se také daly použít na výstavbu 
toho, co městu chybí.  
Ing. Holiš – lokalita náměstí 1. máje je pro debatu do akčního a strategického plánu a ve fázi přípravy územního 
rozhodnutí.  

 
 
 
13.  ZÁVĚR 
Ing. Holiš poděkoval zastupitelům za účast a za věcnou debatu a popřál všem příjemné a klidné prožití vánočních 
svátků.  
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno:        v 17:40 hod.  
 
V Rožnově pod Radhoštěm     11. 12.  2018 
 
Předsedající:                         Ing. Radim Holiš        ……………………………………………… 
 
 
 
 



 
Věcnou správnost zápisu ověřili:                  
 
                                                                                                        
                                         Jaromír Koryčanský         …………………………………………… 
   
 
                                          Mgr. Martin Drápal      …………………………………………… 
 
 


