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Z Á P I S 

z III. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm 
konaného dne 19. února  2019, 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 III. zasedání 
zastupitelstva byla zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 12. 2. 2019 do 20. 2 .2019. 
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno 
je 20 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 21 členů zastupitelstva), omluven je doc. Mgr. Petr Kopecký, 
PhD., který se dostaví na zasedání později, a Bc. Markéta Blinková, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 
odst. 3 zákona o obcích). 
 
V samotném úvodu zasedání dal předsedající pokyn k pietní minutě ticha za uctění památky zesnulého pana 
Miloše Šimurdy, akademického malíře. 

 

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

➢ RNDr. Jiřího Melchera    
➢ doc. PhDr. Daniela Drápalu, PhD.  

Oba navržení vyjádřili souhlas.   
 
Zapisovatelem jmenoval Petru Holišovou.  
 

      Hlasování o ověřovatelích zápisu: 

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

       
     Návrh byl přijat. 
 
Do návrhové komise předsedající určil: 

 
➢ Ing. Lenku Střálkovou, jako předsedu  
➢ Ing. Radúze Máchu   
➢ Libora Adámka  

Všichni navržení vyjádřili souhlas. 
 
Hlasování o členech návrhové komise:  

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

       
   Návrh byl přijat. 
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3. Shválení programu zasedání zastupitelstva 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a 
v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  

 
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 
 
4.3 Informace o způsobu vyřízení petice ze dne 29. 1. 2019 ve věci konkurzního řízení na ředitelku MŠ 5. května 1527 

             - předkladatel Mgr. Roman Hep,  Ing. Dušan Vrážel 
4.4 Informace o způsobu zpřístupnění podkladových materiálů k usnesením přijatých radou města pro zastupitele 
                                          - předkladatel Mgr. Roman Hep,  Mgr.Ing. Veronika Janíková 
5.1  Informace o probíhajícím sporu s IPR  
 - předkladatel Mgr. Olga Vrublová 

           
6. ODBOR FINANČNÍ 
předkladatel Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Radim Holiš 
6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 1/2019   
 
7.  ODBOR SPRÁVY MAJETKU 
předkladatel Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš   
7.1 Projednání a schválení směnné smlouvy na směnu částí pozemků v  k. ú. Dolní Bečva ve vlastnictví města Rožnov 

pod Radhoštěm a manželů Ing. K.   
7.2 Projednání a schválení směny částí pozemku p. č. 606 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku 

p. č. 625 ve společném mění manželů K. a uzavření směnné smlouvy a dohody o zrušení VB, vše v k. ú. Tylovice 
7.3 Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí směnné na část dešťové kanalizace ve vlastnictví města Rožnov 

pod Radhoštěm za novou část dešťové kanalizace vybudovanou společností RETIGO s.r.o  
7.4 Projednání a schválení směnné smlouvy na převod pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm mezi městem Rožnov 

p.R. (pozemky pod silnicí I/35) a Českou republikou – Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546, 14000 Praha, 
Nusle (na pozemcích se nachází chodníky, veřejná zeleň a místní komunikace ve vlastnictví města u silnice I/35 na ul. 
Meziříčská a u silnice I/58 na ul. Ostravská) 

 
8. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY, 
předkladatel Mgr. Ing. Veronika Janíková, Ing. Radim Holiš 
8.1 Rozdělení činností mezi starostu a místostarosty 
8.2 Systém odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města a členů a předsedů komisí a výborů pro volební 

období 2018 - 2022  
8.3 Zvolení dalších členů strategického výboru   
8.4 Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Místní akční skupiny Rožnovsko - doplnění  
8.5 Navržení místostarosty města jako kandidáta do Revizní komise Národní sítě zdravých měst ČR   
 
předkladatel Mgr. Ing. Veronika Janíková, Mgr. Kristýna Kosová 
8.6 Změna zřizovací listiny T klubu - kulturní agentura, příspěvková organizace (dodatek č. 2) 
 
9. ODBOR ŠKOLSTVÍ A SPORTU  
předkladatel Ing. Dušan Vrážel, Ing. Jan Kučera, MSc. 
9.1 Projednání a schválení Individuální dotace 2019 - I. kolo  
9.2 Projednání a schválení Programové podpory 2019 – Program  
 
10.  ODBOR ROZVOJE A STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ 
předkladatel Mgr. Dagmar Šnajdarová, Ing. Jan Kučera MSc.    
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10.1 Projednání a schválení podání žádosti o poskytnutí národní dotace MMR v programu: Podpora rozvoje regionů 
2019+, podprogram Podpora obcí s více než 10.000 obyvateli, dotační titul DT 117D8230A - Podpora obnovy 
místních komunikací.  

10.2 Informace o aktualizaci „Akčního plánu rozvoje města na roky 2017 – 2018 s výhledem na roky 2019 – 2020“, jako 
prováděcího dokumentu Strategického plánu rozvoje města platného do roku 2020 

10.3 Informace o procesu přípravy nového Strategického plánu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021-
2030. 

 
11.  OSTATNÍ PODÁNÍ 
11.1 Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2018, předkladatel Bc. Aleš Pilař 
11.2   Vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm dne 10. března 2019, předkladatel 

Mgr. Kristýna Kosová 
11.3 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Města, předkladatel Alois Vychodil 
 
12.  DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ 
12.1 Informace k investičním projektům, předkladatel Ing. Radim Holiš, Ing. Dita Vávrová 
12.2 Informace o výsledku jednání s vlastníkem Společenského domu, předkladatel Ing. Radim Holiš 
 

Diskuse k programu zasedání: 
Ing. Mácha – navrhuje doplnění programu o bod č. 12.3.  „Složení a kritéria výběru pro členy komisí rady města“ 

 
Usnesení:. 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm zařazuje do dnešního programu bod č. 12.3. 
s názvem „Složení a kritéria výběru pro členy komisí rady města“.  
 

 Hlasování o návrhu Ing. Máchy: 

Pro:             13              Proti:                    3 Zdržel se:            3 Nehlasoval:           1 

       
   Návrh přijat. 
 
Předsedající dal hlasovat o schválení programu dle pozvánky včetně změn již odhlasovaných.   
 

Usnesení č.1 /III. 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program ustavujícího zasedání dle 
pozvánky a již odhlasovaných  změn. 
 

 Hlasování o usnesení č. 1/III. 

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

       
   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 
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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 P. 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 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. návrh na vklad směnné smlouvy do katastru nemovitostí. 
Plnění úkolu  k datu 6.2.2019:  DOKONČENO. Zápis smlouvy do katastru nemovitostí proveden 28.12.2018. 

✓ 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. 
Plnění úkolu k datu 6.2.2019: platí stav k 3.12.2018 

✓ 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.  
Plnění úkolu k datu 6.2.2019: Rozhodnutí soudu doručeno, probíhá likvidace. 
 

✓ 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. 
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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: Informace o závěrech bezpečnostního auditu na komunikacích I/58, I/35 a III/05726 budou 
předloženy radě města a následně zastupitelstvu města na jeho nejbližším řádném zasedání (předpoklad I. čtvrtletí 2019). 
Plnění úkolu k datu 6.2.2019: Informace o závěrech bezpečnostního auditu a bezpečnostní inspekce na na komunikacích I/58, 
I/35 a III/05726 byly předloženy radě města na řádném zasedání dne 08.02.2019, a následně budou předloženy zastupitelstvu 
města na jeho řádném zasedání dne 19.02.2019. 

✓ 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. 
Plnění úkolu k datu 6.2.2019: platí stav k 3.12.2018 

✓ 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 7.7 na zasedání ZM dne 11.12.2018 bude projedná nový záměr na směnu pozemků 
mezi městem a ŘSD pro budoucí schválení směnné smlouvy.  
Plnění úkolu k datu 6.2.2019: V bodě 7.5 na zasedání ZM dne 19.2.2019 bude projednána a schvalována směnná smlouva 
mezi městem a ŘSD. 

✓ 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 
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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 7.7 na zasedání ZM dne 11.12.2018 bude projednán nový záměr na směnu pozemků 
mezi městem a ŘSD pro budoucí schválení směnné smlouvy. 
Plnění úkolu k datu 6.2.2019: V bodě 7.5 na zasedání ZM dne 19.2.2019 bude projednána a schvalována směnná smlouva 
mezi městem a ŘSD. 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 14/II., ze zasedání ZM konaného 11.12.2018: 

(bod č.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,  
Zastupitelstvo města 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.  
 
Plnění úkolu k datu 6.2. 2019: V bodě 7.5 na zasedání ZM dne 19.2.2019 bude projednána a schvalována směnná smlouva 
mezi městem a ŘSD. 
 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 22/II., ze zasedání ZM konaného 11.12.2018: 

(bod č.10.1 Výstup z Veřejného fóra města 2018 a veřejné ankety: Ověřené problémy města Rožnov 
pod Radhoštěm z roku 2018“), předkladatel  Mgr. Dagmar Šnajdarová 
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. 
Plnění úkolu k datu 6.2.2019: Odbor strategického rozvoje a projektu v současnosti zpracovává návrh opatření k řešení 
formulovaných problémů města vzešlých z Veřejného fóra 2018 ze dne 10. 10. 2018 a ověřených elektronickou anketou včetně 
navržení zodpovědných garantů, kteří se budou zabývat řešením problému do konání následujícího Veřejného fóra v roce 
2019. Tento návrh bude předložen radě města konané dne 22. 2. 2019 ke schválení a k pověření garantů opatřeními se 
zabývat. 
 

4.2 Zpráva o činnosti rady města, předkladatel Mgr. Roman Hep 
Mgr. Hep informoval, že od posledního řádného zasedání zastupitelstva konaného 11. 12. 2018 se rada města 
sešla celkově na pěti jednáních v termínech:  11. 12 . 2018, 21.12. 2018, 18. 1. 2019, 1. 2 .2019, 8. 2. 2019. 
Celkem bylo projednáno 132 bodů. Přijatá usnesení z jednotlivých zasedání jsou zveřejněna na internetových 
stránkách města http://www.roznov.cz/usneseni-rady/, nebo na sdíleném disku (Google). 
Na jednání rady města dne 8. 2. 2019 byl mimo jiné projednán bod týkající se vyřízení petice ve věci konkurzního 
řízení na ředitelku MŠ 5. května 1527 a bod týkající se zpřístupnění podkladových materiálů do rady města 
zastupitelům.  
Informace o závěrech rady města k těmto bodům jsou uvedeny v bodech 4.3 a 4.4 programu zastupitelstva 
města. 
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4.3 Informace o způsobu vyřízení petice ze dne 29. 1. 2019 ve věci konkurzního řízení na 
ředitelku MŠ 5. května 1527 , předkladatelé  Mgr. Roman Hep, Ing. Dušan Vrážel 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 28. 1. 2019 byla městu Rožnov pod Radhoštěm doručena petice občanů zastoupených panem V.H.  a panem L.CH., ve 
věci „Protestu proti důležitým aspektům uskutečněného konkurzního řízení na pozici ředitelky Mateřské školy 5. května 1527 
a absence koncepce dalšího směřování školky“ (dále jen „petice“). V textu petice občané požadují neprodlené ustanovení 
školní komise a vypsání nového konkurzního řízení, založeného na transparentnosti a objektivitě. 
 
Petice je adresována zastupitelstvu města, avšak vzhledem ke skutečnosti, že rozhodování o požadavcích občanů 
obsažených v petici je vyhrazeno pouze radě města, která dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích plní vůči právnickým 
osobám zřízeným zastupitelstvem města úkoly zřizovatele podle zvláštních právních předpisů, byla petice předložena radě 
města k projednání, a to na jejím zasedání dne 8.2.2019. 
 
V souladu s částí 3, článku III, bod 2. Pravidel pro vyřizování stížností a petic (dále jen „Pravidla“) byla petice předána k vyřízení 
odboru, do jehož působnosti předmět petice patří, tj. na odbor školství a sportu, který v souladu s částí 3, článku III, bod 3. 
Pravidel prošetřil všechny údaje uvedené v petici. Stanovisko odboru školství a sportu k údajům a požadavkům uvedeným v 
petici občanů bylo předloženo radě města.  
 
Rada města ve funkci zřizovatele Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČO 70918694 
projednala petici občanů zastoupených panem V.H, a panem L.CH:  ve věci „Protestu proti důležitým aspektům uskutečněného 
konkurzního řízení na pozici ředitelky Mateřské školy 5. května 1527 a absence koncepce dalšího směřování školky“ 
doručenou městu dne 28. 1. 2019, č.j. 03334/2019 (dále jen „petice“). Rada města po projednání  
a) bere na vědomí stanovisko odboru školství a sportu k podané petici   uvedené v příloze č. 2 důvodové zprávy  
b) nezřizuje školní komisi při Mateřské škole 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČO 70918694 jako 

poradní orgán mateřské školy 
c) nesouhlasí s vyhlášením nového konkursu na vedoucí pracovní místo ředitele/lky Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov 

p. R., příspěvková organizace, IČO 70918694, a to z důvodu uvedeném ve stanovisku odboru školství a sportu dle přílohy 
č. 2 důvodové zprávy (nejsou naplněny zákonné podmínky pro vyhlášení konkursu), 

d) ukládá odboru školství a sportu zaslat petentům písemnou informaci o způsobu vyřízení petice zpracovanou v souladu 
s předloženým stanoviskem odboru školství a sportu uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy a o způsobu vyřízení petice 
informovat zastupitele města na zasedání zastupitelstva dne 19. 2. 2018. 

 
Rada města ukládá odboru školství a sportu posoudit a připravit zapojení rodičů dětí mateřských škol vytvořením komunikační 
a koordinační platformy pro spolupráci na formování koncepcí mateřských škol.  
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Petice (bez podpisových archů) 
P2 - Stanovisko odboru školství a sportu k údajům a požadavkům uvedených v petici občanů 
 

Diskuse: 
Ing. Holiš – informuje o stanovisku rady města (RM) , která má v této záležitosti jednoznačnou kompetenci: 
a) bere na vědomí stanovisko odboru školství a sportu k podané petici   uvedené v příloze č. 2 důvodové zprávy  
b) nezřizuje školní komisi při Mateřské škole 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace, jako poradní 
orgán mateřské školy 
c) nesouhlasí s vyhlášením nového konkursu na vedoucí pracovní místo ředitele/lky Mateřské školy 5. května 1527, 
Rožnov p. R., příspěvková organizace, a to z důvodu uvedeném ve stanovisku odboru školství a sportu dle přílohy 
č. 2 důvodové zprávy (nejsou naplněny zákonné podmínky pro vyhlášení konkursu), 
d) ukládá odboru školství a sportu zaslat petentům písemnou informaci o způsobu vyřízení petice zpracovanou 
v souladu s předloženým stanoviskem odboru školství a sportu uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy a o 
způsobu vyřízení petice informovat zastupitele města na zasedání zastupitelstva dne 19. 2. 2018. 
Ing. Vrážel – v rámci podání informací k materiálu promítá časový sled událostí  konkursního řízení a uvedení nové 
ředitelky do funkce na MŠ 5. května 1527. 
Ing. Holiš – informuje, že zastupitelé dostávali průběžně informace ohledně dané záležitosti a dává příležitost 
k dotazům. 
PhDr. Drápala – dotazoval se na procesní záležitost. Dne 19. 12. 18 poslal Ing. Vrážel vysvětlující dopis ohledně 
konkursu, který byl dobře zpracován. Neobdržel však materiály týkající se osob, které se konkurzu zúčastnily. Když 
se těchto materiálů opakovaně dožadoval, bylo mu řečeno, že materiály byly zaslány majitelům zpět a nelze je tedy 
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poskytnout. V rámci spisového a skartačního řádu je však pevně určeno, které materiály a po jak dlouhou dobu 
musí úřad uchovávat. Nikde nenašel, že by se takové materiály vracely uchazečům zpět. Již z minulosti ví, že 
některé důležité dokumenty úřadu nebyly k nalezení, proto se táže Ing. Vrážela i tajemníka úřadu na spisový a 
skartační řád.  
Ing. Vrážel – dodává, že v rámci zákona o ochraně osobních údajů, může úřad uchovávat materiály týkající se 
uchazečů výběrových řízení jen po dobu nezbytně nutnou. Po absolvování výběrového řízení vrací úřad 
uchazečům materiály zpět. Jde o běžný postup při každém výběrovém řízení a na úřadech v celé republice.  
PhDr. Drápala – domnívá se, že by záležitost měla být prověřena státním archivem ve Vsetíně hloubkovou 
kontrolou. Je zde rozpor konání mezi spisovým a skartačním řádem a zákonem pro ochranu osobních údajů. Pokud 
je dokument doručen na úřad a je mu přiděleno číslo jednací, řídí se spisovým a skartačním řádem úřadu.  
Ing. Holiš – doplňuje, že informace o uchazečích jsou určeny pouze pro potřeby členů výběrové komise. Po 
uplynutí výběrového řízení jsou uchazečům zaslány zpět. Jde o běžný způsob.  
Mgr. Drápal – dodává, že jde o běžnou praxi ve všech odvětvích, kdy jsou materiály obsahující osobní údaje 
uchazečům výběrových řízení vraceny zpět.  
Ing. Mácha – hovoříme o   procesně administrativním problému. Ale zde je problém lidský. Nic nebylo porušeno, 
vše proběhlo v souladu se zákonem a bylo by dobré, aby si ředitelka i rodiče našli k sobě cestu. Plně podporuje 
závěr RM.  
Mgr. Kokinopulos – zažil sám více konkurzů a je přesvědčen, že ani zde nedošlo k žádnému pochybení. 
Podporuje rozhodnutí RM 
p. Vychodil – táže se, jak může v budoucnu zřizovatel posoudit, zda vize ředitelky, které v materiálu určeném pro 
výběrové řízení předložila, budou naplněny, když jí tento materiál měl být navrácen? 
Ing. Vrážel – upřesňuje, že neúspěšným uchazečům se materiály vrací. Od vítězného uchazeče tzn. jmenované 
ředitelky nám materiál zůstává. 
p. Vychodil – projekt který ona předložila je tedy k dispozici, proč nebyl zastupitelům poskytnut? 
Ing. Vrážel – ke zveřejnění musíme mít souhlas. Uchazeč materiál poskytuje jen výběrové komisi.  Paní ředitelka 
nám souhlas k poskytnutí svého materiálu 3 osobě nedala.  
p. Vychodil – odvolává se na právo zastupitelstva, které je nejvyšším kontrolním orgánem a tudíž má právo do 
materiálů nahlédnout ze zákona. 
Ing. Vrážel – jde o právní záležitost 
PhDr. Drápala – poukazuje na e-mailovou informaci Ing. Vrážela, ze které vyplývá, že byly vráceny materiály všem 
uchazečům. Osobně s paní ředitelkou hovořil, zda je ochotna svůj projekt zpřístupnit.  Odmítla. Jde o její 
rozhodnutí. 
Ing. Holiš – souhlasí s reakcí paní Vašinové.  V komisi byli odborníci na školství a je pro záležitost dál nepitvat. 
Není důvod, proč by se měla do záležitosti zapojovat široká veřejnost. 
p. Jelínek – i kdybychom projekt k dispozici měli, byly by informace vytrženy z kontextu.  Hodnotící komise 
rozhodla. Neví, na základě čeho, by měl nyní on, jako zastupitel projekt posuzovat. 
MUDr. Němeček – pokud má být zastupitelstvo nejvyšší orgán města a má kontrolovat činnost RM měli by mít 
zastupitelé přístup ke všem materiálům. Zastupitelé mají podepsanou mlčenlivost a pokud jim není umožněn 
přístup ke všem materiálům a informacím na základě čeho mají RM kontrolovat? 
Ing. Holiš – dodává, že o výběru ředitele rozhodovala především výběrová komise 
Mgr. Ing. Janíková – doplňuje, že zastupitelé mají právo na informace,  na základě kterých rozhoduje RM. Ale je 
zde zákon o ochraně osobních údajů a tento musí i zastupitelé ctít. Pokud paní ředitelka sama nedala se 
zveřejněním svých materiálů souhlas, pak dle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím, musela být 
žádost zastupitele zamítnuta.  
Ing. Holiš  – do budoucna navrhuje vhodnější postup, kdy do výběrových komisí budou přizváni i zastupitelé.  
p. Adámek – Pirátská strana oslovila své členy a příznivce a nikdo neměl k průběhu výběrového řízení žádné 
připomínky. Zajímali se, zda byl členem výběrové komise také psycholog, bylo jim kladně odpovězeno. Zajímá jej,   
jak nyní funguje kolektiv školky?  
Ing. Holiš  – záležitost si sedá a situace ve školce se pomalu uklidňuje. 
p. Koryčanský – přesto se domnívá, že paní ředitelka měla zastupitelům předložit alespoň základní informace o 
svých plánech a vizích. 
Ing. Vrážel – doplňuje, že ředitelé základních i mateřských škol podléhají třem druhům hodnocení. Jde o průběžné 
hodnocení,  roční hodnocení a komplexní hodnocení po 6 letech výkonu ve funkci. Ředitelé škol mají uloženo 
zpracovat koncepci rozvoje školy. Tuto povinnost nově uložíme i mateřským školám, které to nemají stanoveno ze 
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zákona a na základě toho budou hodnoceni. Fyzicky může činnost mateřské školy kontrolovat ze zákona česká 
školní inspekce, (jde o výchovně vzdělávací proces). Zřizovatel tuto pravomoc nemá.  
Ing. Kučera – viz. dotazy na skartační řád. Zastupitelé p. Drápala i p. Vychodil byli v minulosti také členy 
výběrových komisí, kde materiály o uchazečích nebyly archivovány. Není si vědom, že by v současné době došlo 
v legislativě k zásadním změnám. Naopak, při výběrových řízení u základních škol máme přidány testy odborných 
znalostí a při výběrových řízení u mateřských škol máme nově zavedenu přítomnost psychologa. 
PhDr.  Drápala – dotazoval se na základě informace od Ing. Vrážela, kdy měly být materiály vráceny všem 
uchazečům. V minulosti byl přítomen u konkurzu, který byl stornován. Zapojení psychologa do výběrových řízení 
kvituje.  
p. Vychodil – v minulosti nedošlo při výběrovém řízení k žádnému rozporu. V tomto případě je situace odlišná. 
Nerozporuje samotné výběrové řízení, ale okolnosti, které následovaly. 
p. Chalupa – rodič, jehož syn je občanem Rožnova on je jeho právním zástupcem. Hovoří jménem rodičů, kteří 
podepsali petici a děkuje za zaslání stanoviska RM, tak jak žádali. Věří, že bude nalezena cesta, jak lépe 
komunikovat a že nejde o politickou záležitost. Máme 3 body k jednání, které potřebujeme do 2 měsíců vyřešit. To 
že se situace v MŠ uklidňuje není pravdou, dochází o odhlašování dětí. Město dokazuje právní stránku věci, ale ta 
věc má i morální rovinu, kde se stanoviska města i rodičů rozcházejí. Touto osobou je Ing.  Kučera, který se měl 
vzdát členství v hodnotící komisi z důvodu střetu zájmu. Rodiče dětí chtějí porozumět proč byla ředitelka Vašinová 
jmenována, když výsledky výběrového řízení měly obě uchazečky stejné,  ale  rozhodující hlas měl Ing. Kučera. 
RM již odborné stanovisko komise nepřezkoumávala a přijala její rozhodnutí. My rodiče,  jsme si to chtěli sami 
ověřit. Rodiče jsou schopni sami posoudit, zda kandidát je vyhovující, či nikoli.  Rozpor mezi tím,  co bylo 
prezentováno a názorem rodičů je velký. Věří, že se situace uklidní a město bude s nimi komunikovat. 
Ing. Holiš – doplňuje, že RM vyhlásila svým usnesením č. 2048/120 ze dne 21.9.2018 konkursní řízení na vedoucí 
pracovní místo ředitele MŠ 5. května 1527 a pověřila odbor školství předložit RM ke schválení členy konkursní 
komise pro posuzování uchazečů. Nedokáže si představit, z jakého titulu by samotní rodiče mohli hodnotit 
předložené projekty všech uchazečů. RM nese plnou zodpovědnost za to, co si odsouhlasila a místostarosta Ing. 
Kučera, který má pod sebou gesci školství nebyl ve střetu zájmu. Nabádá všechny přítomné, aby se přičinili ke 
zlidnění celé situace ve školce. 
Ing. Kučera – bylo hovořeno o jeho nestrannosti. Znal dvě ze tří kandidátek a prohlašuje, že nikdy žádný osobní 
vztah s paní Vašinovou neměl. Jde o pomluvy a lži.  
 

Bez návrhu usnesení 
 
4.4 Informace o způsobu zpřístupnění podkladových materiálů k usnesením přijatých radou 
města pro zastupitele, předkladatelé Mgr. Roman Hep, Mgr. Ing. Veronika Janíková 

 
Důvodová zpráva: 
Na základě podnětu zastupitele Libora Adámka byla ze strany odboru kanceláře starosty prověřena možnost zpřístupnění 
podkladových materiálů pro jednání rady města všem zastupitelům, a to formou dálkového přístupu na sdílený disk společný 
pro zastupitele města.  
 
Otázce poskytování podkladových materiálů pro radu města pro všechny zastupitele je věnováno Stanovisko MV ČR č. 1/2016 
– Právo člena zastupitelstva na informace. Z platné právní úpravy (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přístupů) vyplývá, že zastupitel 
města má právo na veškeré informace, které souvisejí s výkonem funkce zastupitele. Mezi tyto informace se řadí nejen ty, 
které potřebuje ke svému rozhodování při jednání zastupitelstva města, ale také ty, které vypovídají o samosprávných 
aktivitách jiných orgánů obce (rady města, starosty, MěÚ). Vzhledem k právu zastupitele být informován řádně a úplně o všech 
záležitostech spadajících do samosprávy města a s ohledem na povinnost mlčenlivosti zastupitele, o které byl každý zastupitel 
města Rožnov pod Radhoštěm písemně informován, není nutné podkladové materiály zpřístupněné zastupitelům 
anonymizovat. Blíže viz Stanovisko MV ČR č. 1/2016, které je přílohou důvodové zprávy.  
 
V návaznosti na výše uvedené rozhodla rada města usnesením č. 187/10 dne 8. 2. 2019 o zpřístupnění podkladových 
materiálů k usnesením přijatých v radě města formou dálkového přístupu na sdíleném disku pro zastupitele města Rožnov pod 
Radhoštěm a uložila odboru kanceláře starosty ve spolupráci s útvarem tajemníka zajistit pravidelné zpřístupnění těchto 
podkladových materiálů. 
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Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Petice (bez podpisových archů) 
P2 - Stanovisko odboru školství a sportu k údajům a požadavkům uvedených v petici občanů 
 

Diskuse: 
Mgr. Ing. Janíková – dodává, že ke zveřejnění prvních podkladových materiálů dojde po zasedání rady města dne 
8.3.2019, jakmile se dořeší technické záležitosti s tím související. 
Ing. Holiš – dodává, že jde o zefektivnění práce a předávání informací. Avšak zveřejňování materiálů před 
zasedáním RM není vhodné. Materiály jsou mnohdy dopracovávány na poslední chvíli, také na samotném zasedání 
se často návrhy mění. Dáme k dispozici všechny materiály, ale až po-té kdy budou radou města schváleny a 
projednány.   
p. Adámek – děkuje za iniciativu. S návrhem starosty souhlasí a akceptuje jej. Přístup k materiálům posune a 
usnadní práci zastupitelů. 
p. Jelínek – navrhuje, aby na sdíleném google disku měli zastupitelé přistup do kalendáře všech akcí, pořádaných 
městem. PODNĚT! 
 
 

Bez návrhu usnesení 
 
 
5.1 Informace o probíhajícím soudním sporu s IPR , předkladatel Mgr. Olga Vrublová 

Vedoucí právního odboru shrnula dosavadní průběh soudního řízení vedeného mezi městem a společností 
IMMOBILIEN PIRKER RERALITY, s.r.o. (IPR) ve věci o určení vlastnictví k budovám základní školy na Záhumení 
a mateřské školy na Koryčanských Pasekách s tím, že po zrušení rozsudku krajského soudu Nejvyšším soudem 
(rozsudkem krajského soudu bylo určeno, že vlastníkem budov ZŠ a MŠ je město), byla věc vrácena Krajskému 
soudu v Ostravě k dalšímu řízení. Jednání ve věci nebylo soudem dosud nařízeno. Katastrální úřad na základě 
rozsudku Nejvyššího soudu zapsal vlastnické právo k budovám ZŠ a MŠ ve prospěch společnosti IPR a na žádost 
města vyznačil u budov ZŠ a MŠ poznámku spornosti, tzn., že ohledně těchto nemovitostí je veden spor.     
Po zjištění, že vůči společnosti IPR je vydán exekuční příkaz, který postihuje obě budovy ZŠ a MŠ, rada města dne 
18.1.2019 rozhodla o podání vylučovací žaloby, tj. žaloby o vyloučení budov ZŠ a MŠ z exekuce s tím, že město 
v této věci bude zastupovat Mgr. Mumulos. Ten vylučovací žalobu podal dne 23.1.2019. Podáním vylučovací 
žaloby bude exekuční řízení přerušeno do rozhodnutí o vylučovací žalobě, tzn., že v době přerušeného exekučního 
řízení nebude možné sporné budovy prodat ve veřejné dražbě. Ukončení řízení nelze předvídat, soud dosud ani 
nevyzval k zaplacení soudního poplatku. Snahou města bude, aby toto řízení o vylučovací žalobě bylo přerušeno 
do doby, než bude krajským soudem rozhodnuto o tom, zda město je či není vlastníkem budov ZŠ a MŠ. Kdyby 
vylučovací žaloba podána nebyla, nic by exekutorovi nebránilo v prodeji sporných budov po jejich ocenění ve 
veřejné dražbě. Vyznačení poznámky spornosti u nemovitostí není důvodem k přerušení exekučního řízení, pouze 
způsobí, že osoby, které by chtěly koupit tyto nemovitosti, nebudou v dobré víře. 

 
Diskuse 
p. Koryčanský – táže se, zda exekuční úřad může být rychlejší než postup města? 
Mgr. Vrublová – dodává, že pokud město podalo žalobu exekutor nemůže pozemky prodat, to vyplývá ze zákona. 
Ing. Holiš – informuje, že pokud nastane v řízení změna může být svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva.   
Ing. Mácha – ze žaloby vyplývá přerušení exekučního řízení. 
Mgr. Vrublová – upřesňuje, že město podalo návrh, aby katastrální úřad podal u těchto nemovitostí známku 
spornosti.  
Ing. Mácha – dodává, že zápis sám o sobě nezastavuje soudní řízení, pouze podaná žaloba. 
 
Předsedající vyhlašuje 5 minutovou přestávku 
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6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 1/2019, předkladatelé Ing. Martin Hrnčárek, Ing. 
Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
V navrhovaném rozpočtovém opatření reagujeme na aktuální změny finančních operací roku 2019. 
Jedná se zejména o: 
Znovuzapojení akce Prodloužení chodníku Partyzánská do rozpočtu města. Tato akce byla v rozpočtu 2018, nicméně před 
samotnou realizací nedal DI PČR k dané akci souhlas, což je v jeho kompetenci. Souhlas nebyl vydán pro případnou 
komplikovanou dopravní situaci při stavbě v zimním období. 
 
Rekonstrukce ulice Plynárenská. Tato investiční akce je tzv. pod čarou. V této chvíli probíhají jednání o příspěvku soukromých 
subjektů na tuto investici.  
 
Měření rychlosti vozidel – realizační část. V současné době by se mělo jednat o měření ve 3 úsecích – Kramolišov, Horní 
Paseky, ul. Meziříčská. Po dokončení této investice bude muset dojít k navýšení počtu zaměstnanců úřadu, kteří budou danou 
agendu vykonávat. Ze zkušeností z jiných měst se však předpokládá, že mzdové náklady budou kompenzovány inkasem z 
vybraných pokut.  Cílem tohoto projektu není navýšení příjmů města, ale zvýšení bezpečnosti dopravní situace na území 
města.  
 
V rámci dotace mají být zakoupena vozidla: 
 
2 x na CNG pohon – dotace 100 t. Celkový výdaj cca 1 mil Kč 
2 x elektromobil  - dotace 500 t. Celkový výdaj 1,5 mil Kč 
 
Operativně byla navýšená položka na zimní údržbu. Důvodem jsou extrémní sněhové podmínky v lednu/únoru 2019 a s tím 
související náklady na čištění silnic a chodníků. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Petice (bez podpisových archů) 
P2 - Stanovisko 
 

Diskuse: 
Ing. Holiš – poukazuje na položku „rekonstrukce ul. Plynárenská“, kde dochází ke změně a náklady města budou 
sníženy o jednu třetinu. Dnes ráno proběhlo otevírání obálek, pro sportoviště Videčská, kde se podařilo vysoutěžit 
částku 6,5 mil. Kč. 
Ing. Pavlica – předseda finančního výboru informuje, že finanční výbor (FV)  na svém zasedání dne 13. 2. rozdělil 
rozpočtová opatření na dvě usnesení. FV doporučuje ke schválení zastupitelstvu města    rozpočtové opatření č. 1 
pro rok 2019 mimo položku č. 11 „nákup osobních automobilů“. Proběhla diskuse ohledně možnosti pořízení 
elektromobilů. FV dále nemohl jednat o položce č. 14 – „sportoviště Videčská“, která byla do rozpočtového opatření 
vložena dodatečně (pozn. jde o přílohu č. 4 tohoto zápisu)   Diskuse proběhla také k městskému mobiliáři, kdy Mgr. 
Kosová vysvětlila záležitost reklamních ploch, kde  dochází k navýšení položky z důvodu pořízení reklamních 
ploch, které v dřívějšku provozovala firma MIGER a kdy novým správcem těchto ploch bude T klub-reklamní 
agentura.  (pozn. jde o přílohu č. 6 tohoto zápisu)  
Pozn. zápis finančního výboru ze dne 13.2.2019 je přílohou č. 2 tohoto zápisu.  
Ing. Kučera – dodává, že FV neměl k dispozici ekonomickou rozvahu ohledně nákupu elektromobilů, jako mají 
zastupitelé. Tato ekonomická rozvaha poukazuje na výhodnost koupě elektromobilu oproti konvenčnímu vozidlu 
se spalovacím motorem. V rozvaze je také vyčíslena částka, o kterou může město zažádat v rámci dotačního titulu.  
Jde také o signál společenské odpovědnosti vůči životnímu prostředí.  
Pozn. ekonomická rozvaha je přílohou č. 3 tohoto zápisu 
p. Koryčanský – domnívá se, že pořízením dvou elektromobilů životnímu prostředí nepomůžeme. Naopak bylo 
zjištěno, že elektromobil produkuje více oxidu uhličitého. Jako lepší variantu vidí v pořízení automobilů na CNG. 
Chápe, že vozový park města je nutno obnovit, ale nabádá k hospodárnému chování.  
Ing. Střálková – poukazuje na zápis z FV, kde by přivítala více informací o diskusi, která proběhla na téma pořízení 
elektromobilů.  
Ing. Pavlica – dva členové byli proti striktně a dva kvůli nedostačujícím informacím. Sám posuzuje využití 
automobilu, kdy na běžné pojíždění na kratší vzdálenosti je elektromobil výhodou, protože nedochází 
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k opotřebování motoru, jako u běžného automobilu. Naopak co se delších vzdáleností týče, zde by preferoval běžné 
automobily. Nebrání se však pořízení automobilů na CNG. 
MUDr. Němeček – seznamuje s výsledky měření emisí u elektromobilu 277 g/km a u CNG 74g/km. Auto Lukáš 
servisuje CNG. Co se týče pořízení radarů, táže se, na ekonomičnost, když si radary bude město provozovat samo. 
Uvádí příklad jiných měst, které mají smlouvu na provoz radarů se společností, která zabezpečuje provoz radarů 
po stránce technické i personální. Města ta mají bez starosti až 80% zisku.  
Ing. Holiš – dodává, že na zasedání RM proběhla debata na téma možnosti pořízení elektromobilů. Limit je 
stanoven na částku 1,5 mil. Kč + nabíječka v hodnotě 50 tis. Kč. Co se radarů týče, 20. 2. jsme byli přizváni 
k prezentaci systému, který chceme ve městě pořizovat a který tak budeme mít možnost shlédnout v praxi. 
Záležitost stále není uzavřená.  
Ing. Kučera – viz. elektromobily – nelze paušalizovat analýzy. Pokud zastupitelům principiálně vadí, že se město 
uchází o dotace, rád by to slyšel veřejně.  
Ing. Mácha – nenamítá nic proti pořízení dvou elektromobilů. Upozorňuje na tabulku rozpočtových opatření, kde 
se nevyzná v mnohých zkratkách. Žádá pro příště o srozumitelnější označení jednotlivých legend. Žádá Ing. 
Hrnčárka, aby seznámil zastupitele o předběžném výsledku hospodaření města za loňský rok 2018 a stavem zdrojů 
na běžném účtu města.  
Ing. Hrnčárek - rok 2018 vyšel v kladných číslech. Do rozpočtu 2019 jsme zapracovali částku 130 mil. Kč, 
s předpokladem, že zůstatek na běžných účtech bude vyšší,  a to v částce 154 mil. Kč. Tzn. že máme 24 mil. Kč 
navíc, které v rozpočtu nejsou z toho 13 mil. Kč je částka alokovaná na akce pod čarou a částka 10 mil. Kč na další 
rozpočtová opatření. Pokud dnešní rozpočtová opatření budou schválena na akce pod čarou zbyde 11 mil. Kč a 
dalších 5 mil. na akce jiné.  
Pozn. komentář k návrhu rozpočtového opatření – navýšení rozpočtu na zimní údržbu je přílohou č. 5 tohoto zápisu. 
 

 

Hlasování o usnesení č.  2/III.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 v rozsahu 7.862 tis. 
Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. 

 
Hlasování o usnesení č.2 /III: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 
 

7.1 Projednání a schválení směnné smlouvy na směnu částí pozemků v  k. ú. Dolní Bečva ve 
vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a manželů K.  , předkladatelé Ing. Dalibor Kubiš, Ing. 
Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Dne 09.10.2017 podal pan V.K. , trvale bytem Praha - Troja, jako spoluvlastník chaty Mír a pozemku p.č. 599/2 žádost o prodej 
části pozemků p.č. 599/1 a 602/2 v rozsahu cca 350 m2 z vlastnictví města Rožnov p.R. Tato žádost byla projednána 
v koordinační skupině a se správcem Městských lesů Rožnov s.r.o. Prodej pozemků v požadovaném rozsahu ze strany 
správce městský lesů nebyl doporučen z důvodu zachování příjezdu k pozemkům města, na kterých probíhá lesní 
hospodaření. Doporučeno bylo zřízení věcného břemene. Rozsah věcného břemene byl navržen, jak pro zajištění přístupu a 
příjezdu k objektu chaty Mír, tak po pozemku p.č. 599/2 ve vlastnictví manželů  K. pro zajištění chůze a jízdy ve prospěch 
města. Zřízení věcných břemen neřešilo nutnost legalizace opěrné zdi vybudované pro potřeby chaty Mír na pozemku města.     
Zákon stanovuje, že služebnost na lesních pozemcích je vykupitelná (tzn. smlouvou, musí být určena výše platby za 
vykupitelnost a úhradou této částky služebnosti zaniká) nejedná se tedy o trvalé věcné břemeno. Tyto informace byly sděleny 
panu V.K., který byl zároveň  požádán o vytýčení hranic svého pozemku p.č. 599/2, protože tyto hranice jako vlastník pozemku 
neznal a objekt chaty Mír zapsaný v katastru nemovitostí neodpovídal skutečnosti.  
Odbor správy majetku svolal další jednání dne 25.4.2018 a navrhl nové řešení formou směny pozemků. Navržené řešení bylo 
předem konzultováno s Rostislavem Poláškem správcem Městských lesů Rožnov s.r.o.  
Další jednání proběhlo v lokalitě Černá hora za účasti pana V.K., návrh na směnu pozemků byl akceptován za podmínky jeho 
osobní účasti na budoucím geodetickém zaměření v terénu. Termín byl stanoven na počátek července roku 2018 s ohledem 
na zdravotní důvody, které neumožnily panu K.  dříve přijet do Rožnova pod Radhoštěm. 
Návrh směny pozemků mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a manžely K.: 
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A) Město převede část pozemku p.č. 599/1 o výměře 31 m2 nově označenou jako p.č. 599/4 a část pozemku p.č. 
602/2  o výměře 92 m2 nově označenou jako p.č. 602/3 - oba směňované pozemky jsou lesní. Na pozemku p.č. 
599/4 se nachází opěrná zeď ve vlastnictví manželů K. sloužící pro stabilizaci příjezdu k zadní části rekreačního 
objektu. Na pozemku p.č. 602/3 se nachází travní porost, který využívají návštěvníci chaty Mír jako sportoviště. 
Oddělené pozemky neplní funkci lesa.     

B) Manželé K. převedou část pozemku p.č. 599/2 o výměře 123 m2 nově označenou jako p.č. 599/5. Na tomto 
pozemku se nachází asfaltový povrch ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, který je součástí komunikace 
vybudované jako lesní cesta společností Městské lesy Rožnov pod Radhoštěm.  
Dle geometrického plánu č. 2079-190/2018 to vše v k.ú. Dolní Bečva.  

Součástí směny pozemků je i zřízení věcného břemene ve prospěch manželů K., protože v pozemku p.č. 599/5, který bude 
převeden na město Rožnov pod Radhoštěm, se nachází přepad z čističky odpadních vod vybudovaný při rekonstrukci chaty 
Mír. Zřízení věcného břemene zabezpečí manželům K. své zařízení v převáděném pozemku udržovat.  

 
Znalecký posudek č. 379-29/18 vyhotovený Ing. Markem Netoličkou a zadaný odborem správy majetku stanovil cenu v místě 
a čase obvyklou (tržní) pro oddělené pozemky takto:  
p.č. 599/4 a p.č. 602/3 – lesní pozemek ve vlastnictví města – 5,4 Kč/m2,  
p.č. 599/5 ostatní plocha – v SJM manželů K.  - 44,40 Kč/m2 . 
Součástí směny bude trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa a poplatek s tím spojený. Výši poplatku stanovil 
Ing. Markem Netolička znaleckým posudkem č. 376-26/2018, a to 174,50 Kč/m2 pro lesní pozemky p.č. 599/4 a p.č. 602/3.  
Náklady na vyhotovení znaleckých posudku budou manžely K. uhrazeny z jedné poloviny tj. ve výši 5 450,- Kč. 
Cena pozemků města je 660 Kč. 
Cena pozemku manželů K. je 5 461,- Kč. 
Rozdíl cen směňovaných pozemků je 4 801,- Kč v neprospěch města. 
Výše poplatku za odnětí pozemků plnících funkci lesa ve prospěch manželů K. je 21 463,50 Kč. 
Po započtení všech nákladových položek a ceny pozemků budou manželé K. doplácet městu 22 112,50 Kč. (Výpočet: 
21 463,50 + 5450 + 660 – 5461). Pan V.K.  byl seznámen dne 19.11.2018 se znaleckými posudky a výši doplatku včetně jeho 
zdůvodnění. S návrhem souhlasí. 
 
Rada města na svém zasedání dne 21.12.2018 usnesením č. 100/7 schválila vyhlášení záměru na směnu pozemků mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm a manžely K. v rozsahu uvedeném pod písmeny A, B důvodové zprávy.  
V době zveřejnění záměru na úřední desce (od 03.01.2019 do 21.01.2019) nebyly podány žádné vyjádření nebo nabídky.  
Po podpisu smlouvy odbor správy majetku zajistí vynětí lesních pozemků určených k převodu  z lesního půdního 
fondu a následně podá žádost o dělení pozemků v souladu s geometrickým plánem č.  2079-190/2018. Tyto podklady 
budou doloženy ke smlouvě při jejím zápisu do katastru nemovitostí.  
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh směny pozemků a zřízení věcného břemene ve 
znění směnné smlouvy č. 10/2019/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. 10/2019/OSM 
P2 - znalecký posudek č. 379-29/18 pro stanovení zjištěné ceny a ceny obvyklé  
P3 - znalecký posudek č. 376-26/18 pro stanovení komplexních náhrad škod na lesním porostu – trvalé odnětí pozemků 
určených k plnění funkce lesa  
P4 - GP č. 2079-190/2018 z 8. 8. 2018 
 

Diskuse: 
 
 

 

Hlasování o usnesení č.  3/III.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje   
1. směnu části pozemku p.č. 599/1 o výměře 31 m2 nově označenou jako 
p.č. 599/4 a části pozemku p.č. 602/2 o výměře 92 m2 nově označenou jako p.č. 602/3 ve vlastnictví města 
Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku 
p.č. 599/2 o výměře 123 m2 nově označenou jako p.č. 599/5 ve společném jmění manželů K.  , oba trvale 
bytem Praha 7 - Troja, vše nově odměřeno a označeno v geometrickém plánu č. 2079-190/2018 pro k.ú. 
Dolní Bečva s finančním vyrovnáním ve výši 22 112,50 Kč ve prospěch města, 
2. bezúplatné zřízení služebnosti pro umístění kanalizačního vedení z čistírny odpadních vod ve 
služebném pozemku p.č. 599/5, který bude převeden na město Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle 
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geometrického plánu č. 2079-190/2018 pro panující pozemky p.č. 599/2 a p.č. st. 451 ve vlastnictví manželů  
K., v k.ú. Dolní Bečva  
3. uzavření směnné smlouvy č. 10/2019/OSM se zřízením výše uvedené služebnosti mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm a manžely K., ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená 
smlouva je součásti tohoto usnesení.  

 
Hlasování o usnesení č. 3/III: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

7.2 Projednání a schválení směny částí pozemku p. č. 606 ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm za část pozemku p. č. 625 ve společném jmění manželů K. a uzavření směnné 
smlouvy a dohody o zrušení VB, vše v k. ú. Tylovice, předkladatelé Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim 
Holiš 

Důvodová zpráva: 
Pozemek p. č. 606 v k. ú. Tylovice byl v roce 1995 odkoupen městem Rožnov p. R. od manželů S.  dle kupní smlouvy 
z 14.11.1995 (příloha č. 4), jako pozemek pod cestou. Nyní se zjistilo, že na pozemku p. č. 606 ve vlastnictví města Rožnov 
p. R. se nachází část zahrady manželů K. vlastnících sousední pozemek p. č. 625 u RD č.p. 1820 (manželé K. jsou na základě 
darovací smlouvy z r. 2013 právní nástupci ve vlastnictví pozemků po manželech S.). Na základě tohoto zjištění požádal pan 
M.K., trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm dne 17. 9. 2018 o zaměření skutečné hranice mezi pozemkem p. č. 625 ve 
společném jmění manželů K. a pozemkem p. č. 606 k. ú. Tylovice ve vlastnictví města pro následné majetkoprávní vypořádání. 
Žádost pana M.K.  byla projednána koordinační skupinou dne 20. 9. 2018 (bod č. 10). Bylo dohodnuto vypracování 
geometrického plánu a znaleckého posudku.  
Dle této dohody byl vypracován Ing. Josefem Kubáněm, IČO: 67303200 geometrický plán č. 1099-290/2018, potvrzený 
katastrálním úřadem dne 4. 12. 2018 pod č. PGP-1599/2018-836 a na základě kterého je ve směňovaných pozemcích p. č. 
606/2 o výměře 3 m2, p. č 606/3 o výměře 36 m2 (vlastník město) a p. č. 625/2 o výměře 13 m2 (vlastník SJM manželé K. ) 
rozdíl 26 m2, které získají ve svůj prospěch manželé K..  
Cena v místě a čase obvyklá (tržní) za m2 pozemku p. č. 606/2 a p. č. 606/3 ve vlastnictví města byla stanovena znaleckým 
posudkem č. 620-88/18 vyhotoveným dne 6. 1. 2019 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 
pro pozemek p. č. 606/2 o výměře 3 m2 celkem 450,- Kč a pro pozemek p. č. 606/3  o výměře 36 m2 celkem 5400,- Kč, 
tj. cena celkem za oba pozemky 5850,- Kč. 

Cena v místě a čase obvyklá (tržní) za m2 pozemku p. č. 625/2 ve vlastnictví manželů K. byla stanovena uvedeným 
znaleckým posudkem č. 620-88/18 ve výši 100,- Kč/m2, což činí při výměře 13 m2 celkem 1300,- Kč.  

Manželé K. uhradí městu Rožnov p. R. rozdíl v ceně směňovaných nemovitostí ve výši 
4550,- Kč.  
Z důvodu dřívějšího převodu pozemku p.č.606 na město bez zaměření skutečného stavu (viz. smlouva z r. 1995 v příloze 
č.4) odbor správy majetku navrhnul rozdělení nákladů za vypracování geometrického plánu (4600,- Kč) a znaleckého 
posudku (5445,- Kč), mezi manžely K. a město Rožnov p. R. rovným dílem, tj. na poloviny, což činí 5022,50 Kč. Rada města 
při projednání záměru na směnu pozemků s návrhem souhlasila.   
Celkem manželé K.  městu zaplatí při zaokrouhlení 9573,- Kč. 
Pozemek p.č. 625 jehož část město Rožnov pod Radhoštěm směňuje do svého vlastnictví je zatížen věcným břemenem 
užívání ve prospěch manželů S.  oba trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm. Vzhledem ke skutečnosti, že pan Z.S.  již zemřel, 
bude smlouva č. 13/2019/OSM podepsána smluvními stranami až po výmazu věcného břemene pro pana Z.S. na 
převáděném pozemku p. č. 625 k. ú. Tylovice ve společném jmění manželů K. 
Věcné břemeno užívání ve prospěch paní A.S. na převáděný pozemek p. č. 625/2 v k. ú. Tylovice bude zrušeno touto 
smlouvou. 
Záměr na směnu pozemků, jenž jsou předmětem směnné smlouvy byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm 
usnesením č. 135/8 ze dne 18. 1. 2019 a zveřejněn na úřední desce města Rožnov pod Radhoštěm od 29. 1. 2019 do 13. 2. 
2019, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zastupitelstvo města bude na svém jednání seznámeno s připomínkami 
či podněty ke směně, pokud budou podány v době zveřejnění. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků ve znění směnné smlouvy a dohody o 
zrušení VB č. 13/2019/OSM uvedené v příloze č. 1, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
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Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – směnná smlouva a dohoda o zrušení VB č. 13/2019/OSM  
P2 – geometrický plán č. 1099-290/2018 z 29. 11. 2018 
P3 – znalecký posudek č. 620-88/18 z 6. 1. 2019 
P4 – kupní smlouva ze 14. 11. 1995 – město x manželé S.  
 
 

Diskuse: 
 

Hlasování o usnesení č.  4/III.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje  směnu částí pozemku p. č. 606 o výměře 3 m2 a 
o výměře 36 m2 nově oddělené a označené jako p. č. 606/2 a p. č. 606/3 ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm za část pozemku p. č. 625 o výměře 13 m2 nově oddělenou a označenou jako p. č. 625/2 ve 
společném jmění manželů K., oba trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm, vše nově odměřeno a označeno v 
geometrickém plánu č. 1099-290/2018 pro k. ú. Tylovice s dohodnutým doplatkem ceny ve prospěch města 
Rožnov pod Radhoštěm ve výši 9 573 Kč, dle důvodové zprávy a jejich příloh, a uzavření směnné smlouvy 
a dohody o zrušení VB č. 13/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, manžely K. a paní A.S. , ve 
znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená směnná smlouva a dohoda o zrušení VB je 
součástí tohoto usnesení. 

 
Hlasování o usnesení  č. 4/III: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

7.3 Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí směnné na část dešťové kanalizace ve 
vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za novou část dešťové kanalizace vybudovanou 
společností RETIGO s.r.o., předkladatelé Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Společnost RETIGO s.r.o., se sídlem Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60794062 má záměr rozšířit výrobní 
prostory na pozemcích p. č. 782/17, p. č. 782/33, p. č. 782/21, p. č. 782/8 a p. č. 782/22 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm v 
lokalitě Láň. V současné době vede v pozemcích p. č. 782/21, p. č. 782/17, p. č. 782/25, p. č. 782/26 a p. č. 3592/1 část 
dešťové kanalizace v betonovém potrubí DN 300 v délce cca 138 m ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. Jelikož 
provedením záměru stavby by město Rožnov pod Radhoštěm ztratilo přístup k této části dešťové kanalizace, dohodly se 
smluvní strany, že společnost RETIGO vybuduje novou část dešťové kanalizace PP DN 300 včetně 7 ks šachet v pozemcích 
p. č. 782/1, p. č. 782/4 a p. č. 3592/1 v délce cca 161 m (přesná délka bude stanovena dle geometrického zaměření skutečného 
provedení stavby inženýrské sítě) dle situačního snímku „Situace stavby – SO 01 Přeložka kanalizace“ tak, aby byla zajištěna 
adekvátní náhrada za část dešťové kanalizace ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. 
Na směňovanou část dešťové kanalizace ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm o délce 138 m, průměru DN 300, stáří 
33 let, nacházející se v hloubce 2 m, včetně 6 ks revizních šachet společnost RETIGO předložila znalecký posudek č. 143-
2018 vyhotovený dne 15. 11. 2018 panem Ivem Pupíkem, znalcem pro obor ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, kde byla 
určena cena v čase a místě obvyklá ve výši 250.000,- Kč – viz příloha č. 1. 
Nově vybudovaná část dešťové kanalizace bude převedena na město Rožnov pod Radhoštěm na základě budoucí směny, a 
to bez finančního doplatku.  
Záměr na směnu částí dešťové kanalizace byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm usnesením č. 161/9 ze dne 1. 
2. 2019 a zveřejněn na úřední desce města Rožnov pod Radhoštěm, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup v době od 
1. 2. 2019 do 18. 2. 2019. 
Zastupitelstvo města bude na svém jednání seznámeno s připomínkami či podněty ke směně, pokud budou podány v době 
zveřejnění. 
Odbor správy majetku předkládá Zastupitelstvu města ke schválení Smlouvu o smlouvě budoucí směnné - viz příloha č. 2., 
jejímž předmětem je závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu směnnou smlouvu, jejímž předmětem bude výše popsaná 
směna částí dešťové kanalizace. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – Znalecký posudek o obvyklé ceně, číslo 143-2018   
P2 - Smlouva o smlouvě budoucí směnné č. 7/2019/OSM 
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Diskuse: 
p. Koryčanský – ze zásady hlasovat nebude, se záměrem nesouhlasil ani v loňském roce. Komunikace je pro 
provoz ve městě důležitá a mohla by být klíčovou spojnicí. Co se kanalizace týká je potřeba pohlídat, aby došlo 
k navrstvení fólií. Dále poukazuje, že jde o lokalitu, kde město vlastní 7 hektarů pozemků. A který hospodárný 
vlastník, by si zde dobrovolně zablokoval možnost výstavby komunikace? 
Ing. Holiš  – v hodnotě 800 tis. jsme si nechali vybudovat novou komunikaci a technické záležitosti jsou řešeny 
z doporučení  kraje, který  území kontroluje. Pokud by kraj nedal souhlas, podmínka by nevznikla.  Je řada jiných 
možností, jak vybudovat komunikaci směrem na Vidče, ale na pozemcích bývalé skládky nevybudujeme z důvodu 
nestabilního podloží nic. 
MUDr. Němeček – poukazuje na povodně v 90. letech, kdy ve městě zůstal v provozu jediný most. Již tehdy se 
hovořilo o nutnosti opravy mostu na Bučiskách a případné možnosti vybudování komunikace. Záležitost však 
nebyla dokončena.  Pokud dojde ke směně, domnívá se, že si město do budoucna zavírá možnost vybudování 
nové komunikace. Přitom by došlo k odlehčení provozu v centru města. 
Ing. Holiš – firma RETIGO má zadání vybudovat dvou pruhovou komunikaci, tak, aby byla uživatelná i pro 7,5 
tunový automobil. Projekt je vypracováván dopraváky a jedná se pouze o cestu k psímu útulku. Další dopravní 
stavba v této lokalitě není možná z důvodu nestabilního podloží. Chápe vizi a myšlenku, ale realita je jiná. 
p. Jelínek – souhlasí se starostou, jde o složitost terénu a především nestabilitu tamního podloží.  
p. Koryčanský – pokud jednoho dne město skládku otevře mohlo by komunikaci využívat. Jde o názor a úsudek 
každého.   
 
 

Hlasování o usnesení č.  5/III.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné č. 
7/2019/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a 
společností RETIGO s.r.o., se sídlem Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60794062. Předmětem 
smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu směnnou smlouvu, jejímž předmětem bude směna 
části stávající dešťové kanalizace v betonovém potrubí DN 300 ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm nyní vedené v pozemcích p. č. 782/21, p. č. 782/17, p. č. 782/25, p. č. 782/26 a p. č. 3592/1 o délce 
cca 138 m za část dešťové kanalizace PP DN 300 včetně 7 ks šachet nově vybudované společností RETIGO 
v pozemcích p. č. 782/1, p. č. 782/4 a p. č. 3592/1 v délce cca 161 m (přesná délka bude stanovena dle 
geometrického zaměření skutečného provedení stavby inženýrské sítě), vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, 
dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 

 
Hlasování o usnesení č. 5/III: 

Pro:          15           Proti:              3    Zdržel se:        1 Nehlasoval:         1 

   
   Usnesení přijato. 
 

7.4 Projednání a schválení směnné smlouvy na převod pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 
mezi městem Rožnov p.R. (pozemky pod silnicí I/35) a Českou republikou – Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR, Na Pankráci 546, 14000 Praha, Nusle (na pozemcích se nachází chodníky, veřejná 
zeleň a místní komunikace ve vlastnictví města u silnice I/35 na ul. Meziříčská a u silnice I/58 
na ul. Ostravská), předkladatelé Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš 

 
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.4) v rámci dokončené investiční akce města 
Rožnov p.R. „Prodloužení chodníku podél komunikace I/58 ul. Ostravská, Rožnov pod Radhoštěm“.  
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U silnice I/35 se jedná o převod 67 parcel o celkové výměře 3917 m2 z ŘSD na město Rožnov p.R. (příloha č.3), 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.2), 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.4), 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 2018 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, bylo nutné vyhlásit záměr 
nový, nikoliv na bezúplatný převod, ale na směnu pozemků. 
Záměr na směnu pozemků, jenž jsou předmětem směnné smlouvy, byl schválen Zastupitelstvem města Rožnov pod 
Radhoštěm usnesením č. 14/II ze dne 11. 12. 2018 a zveřejněn na úřední desce města Rožnov pod Radhoštěm od 4. 1. 2019 
do 21. 1. 2019, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. V době zveřejnění záměru na směnu pozemků nebyla vznesena 
žádná připomínka či podnět ke směně pozemků. 
Směna pozemků bude provedena bez vyrovnání finančního rozdílu v cenách směňovaných nemovitostí. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků ve znění směnné smlouvy č. 
12/2019/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. 12/2019/OSM  
P2 - příloha č.1 směnné smlouvy - Seznam parcel u silnice I/35 k převodu z města RpR na ŘSD 
P3 - příloha č.2 směnné smlouvy - Seznam parcel u silnice I/35 k převodu z ŘSD na město RpR 
P4 - příloha č.3 směnné smlouvy - Seznam parcel u silnice I/58 k převodu z ŘSD na město RpR 
P5,7,9,11 – KM s vyznačenými vlastníky dotčených pozemků po rekonstrukci silnice I/35 
P6,8,10,12 – KM+orto-mapa s vyznačenými vlastníky dotčených pozemků po rekonstrukci silnice I/35 
 

Diskuse: 
p. Jelínek – byl občany města dotazován, zda město plánuje obnovení výsadby dřevin kolem silnice? 
Mgr. Kosová – podněty občanů na toto téma jsou také výstupem veřejného fóra. Jde však vesměs o pozemky 
v soukromém vlastnictví. U Kauflandu půjde především o výsadbu keřovin. V roce 2020 plánuje ŘSD opravu 
komunikace na nábřeží, kde jde o 4 úseky a dle geologických sond se předpokládá odtěžování materiálu v hloubce 
cca 1 metru. Je předběžná dohoda s Povodím Moravy a ŘSD o umístění aleje na Nábřeží Dukelských hrdinů. 
Výsadbou zeleně se budeme nadále zabývat.  
p. Koryčanský – poukazuje na betonové úseky v rámci komunikace, kde by mohla být zeleň vysazena, navrhuje 
zaměřit jednání s ŘSD na toto téma.  
Ing. Holiš  – o průběhu dalších jednání s ŘSD na toto téma budeme  zastupitele informovat. 
 

 

 

 

 

Hlasování o usnesení č. 6 /III.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje 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 
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 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. 3 a 4 důvodové zprávy, kde příslušnost hospodařit s majetkem státu přísluší Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390,  vše v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm, bez vyrovnání finančního rozdílu v cenách směňovaných nemovitostí, dle důvodové zprávy a 
jejích příloh, a uzavření směnné smlouvy č. 12/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená směnná 
smlouva je součástí tohoto usnesení. 

 
Hlasování o usnesení č.6 /III: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

 

8.1 Rozdělení činností mezi starostu a místostarosty, předkladatelé Mgr. Ing. Veronika Janíková, 
Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Podle § 104 odst. 1 zákona o obcích může zastupitelstvo obce svěřit místostarostům města některé úkoly.  
V souladu s dohodou o spolupráci, kterou mezi sebou uzavřeli členové koalice vzešlé z komunálních voleb 2018, schválila 
rada města usnesením č. 180/10 dne 8. 2. 2019 za účelem koordinace činností MěÚ rozdělení oblastí působností mezi 
starostu a místostarosty.  
„Rada města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí s rozdělením oblastí působnosti mezi starostu a místostarosty za účelem 
koordinace činností městského úřadu a příspěvkových organizací města takto:  
 
Oblast působnosti starosty města:  
Odbor vnitřního auditu 
Útvar tajemníka 
Odbor kanceláře starosty mimo oblast kultury  
Finanční odbor 
Právní odbor 
Odbor investic 
Oddělení správních činností  
Oddělení majetkoprávní 
Odbor výstavby a územního plánování mimo oddělení územního plánování  
Hasičský sbor města Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace 
Městská Policie Rožnov pod Radhoštěm  
 
Oblast působnosti 1. místostarosty města:  
Odbor správy majetku mimo oddělení majetkoprávní 
Odbor školství a sportu a školské příspěvkové organizace 
Odbor strategického rozvoje a projektů 
Sociální odbor 
 
Oblast působnosti 2. místostarosty (místostarostky) města:  
Odbor životního prostředí  
Oddělení územního plánování 
Koordinace při přípravě projektů zasahujících do veřejného prostranství ve spolupráci s odborem investic a starostou 
Problematika životního prostředí ve spolupráci s odborem správy majetku a 1. místostarostou 
Oblast kultury 
T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace 
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace 
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Rada města Rožnov pod Radhoštěm doporučuje zastupitelstvu města, aby dle § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů svěřilo místostarostům zajišťování úkolů ve výše uvedených oblastech. Součástí 
svěření nebude podpisové oprávnění místostarostů za město ve svěřených oblastech. Za tímto účelem ukládá rada města 
úkol odboru kanceláře starosty aktualizovat čl. 4 bod 4.3 odst. 3 písm. d) Podpisového řádu města Rožnov pod Radhoštěm 
dle důvodové zprávy.“  
 
Starosta a místostarostové v rámci jím schválených oblastní působnosti radou města koordinují a usměrňují ve spolupráci 
s tajemníkem MěÚ a vedoucími odborů, popř. oddělení činnost příslušných odborů a oddělení MěÚ, odpovídají za přípravu 
materiálů pro radu a zastupitelstvo, kontrolují plnění uložených úkolů a spolupracují s komisemi rady města a výbory 
zastupitelstva města.  Povinnosti a práva starosty vůči odboru vnitřního auditu a vůči městské policii vyplývají ze zvláštních 
právních předpisů.  
  
S ohledem na schválené usnesení rady města navrhuji, aby zastupitelstvo města svěřilo úkoly místostarostům v rozsahu, 
který se shoduje s rozdělením působnosti uvnitř městského úřadu. Součástí tohoto svěření nebude dle dohody s radou 
města pověření místostarostů k podepisování smluv a jiných písemností za město Rožnov pod Radhoštěm související 
s plněním úkolů ve svěřených oblastech. Podepisování smluv a jiných písemností za město tak zůstane i nadále v 
pravomoci starosty města (§ 103 odst. 1 zákona o obcích) nebo vedoucích zaměstnanců města, pokud jim podpisové 
oprávnění vyplývá z jejich pracovního zařazení nebo z vnitřního předpisu města nebo jim přísluší na základě rozhodnutí 
příslušného orgánu města. K pověření podepisování smluv a jiných listin místostarosty za město Rožnov pod Radhoštěm 
bude vždy třeba samostatného usnesení příslušného orgánu města.  

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
  
 

Diskuse: 
Ing. Mácha – dává PROTINÁVRH, kde navrhuje upravit oblast působnosti mezi starostou a místostarosty tak, aby 
oddělení územního plánování, které je v rámci struktury města nedílnou součástí Odboru výstavby a územního 
plánu přešlo do působnosti jedné osoby a to starosty města stejně, jako celý Odbor výstavby a územního plánování.  
Mgr. Kosová – na ustavujícím zasedání zastupitelstva byla zastupiteli určena pro komunikaci a spolupráci města 
s Odborem výstavby a územního plánování v oblasti pořizování územně plánovací dokumentace na území města 
Rožnov pod Radhoštěm. Toto pověření je také provazbou na dohodu v rámci koaliční smlouvy.  
Ing. Holiš – navrhuje Ing. Máchovi z výše uvedeného důvodu stažení svého protinávrhu. 
Ing. Mácha – nesouhlasí. 
PhDr. Drápala - na minulém zasedání bylo řečeno, že někteří členové rady města budou delegováni určitými 
kompetencemi. Táže se, zda návrh bude realizován a proč kultura a cestovní ruch spadá pod Odbor kanceláře 
starosty? Táže se, kdo bude personálně garantovat cestovní ruch? 
Ing. Holiš – možnost přenesení jednotlivých gescí na členy rady města nebyla z právního hlediska doporučena.  
Mgr. Ing. Janíková – vysvětluje strukturu Odboru kanceláře starosty, kde je zřízeno oddělení kultury a cestovního 
ruchu, jehož vedoucím bude od 1. 3. 2019 Ing. Martin Beníček.  
Ing. Kučera Jan – doplňuje, že i u Odboru správy majetku jsou také činnosti gesčně rozděleny mezi starostu a 
místostarostu.  
 
Následuje dvouminutová přestávka pro zpracování protinávrhu Ing. Máchy. 
 
 
Hlasování o PROTINÁVRHU Ing. Máchy  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm upravit oblast působností mezi starostu a místostarosty tak, aby 
oddělení územního plánování, které je v rámci struktury města Rožnov pod Radhoštěm nedílnou součástí Odboru 
výstavby a územního plánování přešlo do působnosti starosty města stejně tak, jako celý Odbor výstavby a 
územního plánu.  
 

Hlasování o protinávrhu: 

Pro:          3           Proti:              15    Zdržel se:        1   Nehlasoval:         1 

   
  Protinávrh nepřijat. 
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Hlasování o usnesení č. 7 /III.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje svěřuje, dle § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, místostarostům města zajišťování úkolů v těchto 
oblastech:  
Oblast působnosti 1. místostarosty města:  
Odbor správy majetku mimo oddělení majetkoprávní 
Odbor školství a sportu a školské příspěvkové organizace 
Odbor strategického rozvoje a projektů 
Sociální odbor 
Oblast působnosti 2. místostarosty města:  
Odbor životního prostředí  
Oddělení územního plánování 
Koordinace při přípravě projektů zasahujících do veřejného prostranství ve spolupráci s odborem 
investic a starostou 
Problematika životního prostředí ve spolupráci s odborem správy majetku a 1. místostarostou 
Oblast kultury 
T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace 
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace 
 
Svěření úkolů místostarostům v daných oblastech nemá vliv na ustanovení § 103 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého zastupuje obec navenek starosta 
města. Pokud je místostarosta nepřítomen nebo svou funkci nevykonává, plní úkoly ve výše uvedených 
oblastech starosta města. 

 
Hlasování o usnesení č.7 /III: 

Pro:          17           Proti:              1     Zdržel se:        01 Nehlasoval:         1 

   
   Usnesení přijato. 
 

8.2 Systém odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města a členů a předsedů komisí a 
výborů pro volební období 2018 - 2022  , předkladatelé Mgr. Ing. Veronika Janíková, Ing. Radim 
Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
S počátkem nového volebního období byly zřízeny nové komise rady města a nové výbory zastupitelstva města. (viz příloha 
č. 1 důvodové zprávy). 
 
V souvislosti s procesním fungováním komisí byl radou města usnesením č. 82/5 ze dne 7. 12. 2018 přijat Jednací řád komisí 
závazný pro všechny zřizované komise (viz příloha č. 2 důvodové zprávy). V souladu s čl. 7 tohoto Jednacího řádu započal 
odbor kanceláře starosty zpracovávat zásady, které by stanovily pravidla pro odměňování členů a předsedů komisí.   
 
 
Shrnutí dosavadního stavu:  
Systém odměňování členů a předsedů komisí, kteří nejsou zastupiteli, a systém odměňování členů a předsedů komisí, kteří 
jsou zastupiteli, je historicky nastaven rozdílně, což způsobuje nepoměr mezi výší odměn za členství a předsednictví v komisí 
a výborech pro členy, kteří nejsou zastupiteli, a pro členy, kteří jsou zastupiteli.  
 
Rada města schválila usnesením č. 570/35 ze dne 12. 3. 2012 Zásady pro vyplácení odměn předsedům a členům komisí, kteří 
nejsou zastupiteli. V souladu s těmito zásadami mohla výše odměny pro člena či předsedu komise za jedno zasedání 
dosáhnout max. 400 Kč. Doporučená výše, která se dodržovala a členům komise skutečně vyplácela, byla 200 Kč za jedno 
zasedání, pro předsedy cca 300 Kč. Shodně bylo přistupováno i při stanovení výše odměn členům a předsedům výborů, jejichž 
výši schvalovalo zastupitelstvo města.  
 
Odměny poskytované členům a předsedům komisí a výborů, kteří jsou zastupiteli, se neposkytovaly za zasedání, ale byly 
zohledněny v měsíční odměně, jejíž maximální výši stanovilo nařízení vlády v právě platném znění. Konkrétní výši pak 
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stanovilo zastupitelstvo. Výše měsíčních částek, které zohledňovaly členství či předsednictví v komisi či výboru tak činily ve 
volebním období 2010 až 2014 částku 1 040 Kč za členství a 1 320 Kč za předsednictví a ve volební období 2014 až 2018 
částku 1 300 Kč a s účinností od 1. 1. 2018 1 333 Kč za členství, a 1 650 Kč a s účinností od 1. 1. 2018 2000 Kč za 
předsednictví. 
 
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 30. 10. 2018 přijalo zastupitelstvo města usnesení č. 21/I, kterým stanovilo 
pro neuvolněné členy zastupitelstva výši jejich odměn s tím, že v případě souběhu schválilo souhrnnou odměnu jako jednu 
z možností, kterou platná právní úprava připouští. 
Usnesení č. 21/I  
„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.“ 
 
Protože nastavení takto zvolené souhrnné odměny by prohloubilo nepoměr mezi odměňováním členů a předsedů komisí a 
výborů, kteří nejsou zastupiteli, a členů a předsedů komisí a výborů, kteří jsou zastupiteli, předkládáme zastupitelům města 
návrh Zásad pro poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, členům výborů zastupitelstva města, komisí 
rady města a zvláštních orgánů města (dále jen „zásady“), které by tento nepoměr narovnaly.  
 
Navrhované změny v systému odměňování:  
Pro členy a předsedy, kteří nejsou zastupiteli, navrhujeme zvýšení odměny za jedno zasedání komise či výboru, kterého se 
účastní. Za výkon funkce předsedy navrhujeme částku 600 Kč za jedno zasedání, za výkon funkce člena částku 400 Kč za 
jedno zasedání. Kromě odměny za účast na zasedání navrhujeme, aby měl každý předseda možnost navrhnout členům, kteří 
nejsou zastupiteli, odměnu za aktivitu.   
 
Pro členy a předsedy, kteří jsou zastupiteli, navrhujeme souhrnnou odměnu za max. tři souběžné funkce ponechat, její výše 
však bude závislá na počtu zasedání komise či výboru, kterého jsou zastupitelé členy, a kterých se účastní.  
 
 
 
Právní úprava  
Rozhodovat o peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce 
členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce náleží do vyhrazené působnosti zastupitelstva města (§ 84 odst. 2 písm. 
v) zákona o obcích). Bližší pravidla pro poskytování těchto peněžitých plnění zákon nestanoví.  
 
Stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města (ZM) spadá rovněž do vyhrazené působnosti zastupitelstva 
města (§ 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích). Bližší pravidla pro stanovení těchto odměn jsou uvedena v § 72 až 74 zákona 
o obcích. Lze je shrnout do těchto bodů:  
 
1. Neuvolněnému členovi ZM náleží odměna jen tehdy, pokud o ní rozhodne ZM.  
2. Zákon stanoví toliko maximální výši odměny, přesnou výši, která se bude vyplácet, určuje ZM.  
3. Odměna se vyplácí měsíčně.  
4. Odměnu nelze přiznat se zpětnou účinností.  
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5. ZM může při stanovení její výše přihlédnout k plnění individuálních úkolů, které neuvolněným zastupitelům uložilo, a 
k jejich účasti na jednání orgánů obce, jejichž jsou členy. 

6. V případě souběhu výkonu více funkcí může být členovi ZM poskytnuta na základě rozhodnutí ZM odměna až do výše 
souhrnu odměn za tři různé funkce (tzv. souhrnná odměna). Do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze odměny za výkon 
funkce člena rady města, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva města, předsedy nebo člena komise rady města 
anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu města.   

7. Pokud ZM nerozhodne o poskytnutí souhrnné odměny, náleží neuvolněnému zastupiteli města odměna za funkci, za 
kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená ZM. 

 
Je tedy na rozhodnutí zastupitelstva, jakou konkrétní výši odměny (popř. souhrnné odměny) pro neuvolněné zastupitele při 
dodržení výše uvedených pravidel stanoví. Přestože zákon možnost stanovení odměny v závislosti na účasti zasedání uvádí 
výslovně jen v souvislosti s účastí v orgánech obce, tj. na zasedání zastupitelstva a rady (§ 72 odst. 3 zákona o obcích), 
domníváme se, že toto pravidlo lze analogicky využít i při stanovení výše souhrnné odměny při účasti v komisích a výborech, 
které jsou orgány rady a zastupitelstva. Tuto možnost připouští i MV ČR ve svých stanoviscích ke způsobu odměňování 
neuvolněných členů zastupitelstva. V rámci Zásad jsme proto výši odměny (souhrnné odměny) koncipovali tak, aby každý 
neuvolněný člen ZM pobíral měsíčně odměnu ve výši 2 139 Kč a v případě, bude-li v daném měsíci zasedat výbor či komise, 
kterého je člen zastupitelstva členem či předsedou a účastní se jej, zvyšuje se mu v daném měsíci měsíční odměna za účast 
na zasedání komise či výboru o 400 Kč (v případě členství) nebo o 600 Kč (v případě předsednictví). Přičemž do této souhrnné 
odměny můžou být zahrnuty toliko odměny za maximálně tři souběžně vykonávané funkce, a to za výkon funkce člena rady 
města, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva města a předsedy nebo člena komise rady města.  Bližší pravidla pro souběh 
funkcí a stanovení výše souhrnné odměny je upraven v předložených Zásadách, které dále obsahují:  
 

a) konkrétní výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města 
b) konkrétní výši souhrnné odměny poskytované při souběhu funkcí neuvolněným členům zastupitelstva města 
c) konkrétní výši a pravidla pro poskytování odměn pro členy a předsedy komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří 

nejsou členy zastupitelstva města a  
d) postup při zpracování podkladů pro vyplácení odměn a způsob jejich vyplácení.  

 
 
V návaznosti na výše uvedené navrhujeme zastupitelstvu města, aby zrušilo část usnesení č. 21/I ze dne 30. 10. 2018 a přijalo 
nové Zásady pro poskytování odměn ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy. Znění předkládaných Zásad bylo 
projednáno radou města dne 8. 2. 2019. Rada města zastupitelstvu města přijetí těchto zásad doporučuje.  
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – přehled zřízených komisí rady a výborů zastupitelstva města  
P2 – Jednací řád komisí rady města 
P3 - Zásady pro poskytování odměn včetně příloh 
 

Diskuse: 
PhDr. Drápala  – táže se, proč tento sofistikovaný systém nebyl zastupitelům předložen už minule? Poukazuje na 
složitější způsob práce pro tajemníky komisí, kteří jsou zaměstnanci úřadu a mají už tak dikce týkající se zápisů 
z jednání. Nyní boudou muset sledovat také docházku.  
Mgr. Ing. Janíková - tajemník při zasedání komisí předkládá prezenční listinu, kde se účastníci podepisují, tuto 
prezenční listinu přenese tajemník na sdílený google disk. V současnosti jde o nastavení spravedlivější formy 
odměňování členů komisí, kteří jsou členy zastupitelstva a těch, kteří jimi nejsou. Výplata pro členy komisí, jež jsou 
zároveň členy zastupitelstva bude měsíční, výplata odměny členů komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva bude 
roční. 
MVDr. Malcová – minule zastupitelé schválili jiný systém, táže se, jakou zkušenost s odměňováním mají v okolních 
městech? Dále se domnívá, že doporučená částka 400,-/ účast pro členy komisí a nečleny zastupitelstva je nízká. 
Dává PROTINÁVRH o stažení bodu z programu dnešního jednání a materiál prověřit a dopracovat.   
Ing. Holiš  – upozorňuje, že v minulosti byla doporučená odměna  člena komise a nečlena zastupitelstva  ve výši 
200,-Kč, za účast. Takže dochází k navýšení částky.  Co se týče okolních měst tam platí způsob, který zastupitelé 
schvalovali na ustavujícím zasedání. Nynějším návrhem dochází k úpravě a nastavení férovějšího způsobu 
odměňování.  
p. Jelínek – domnívá se, že návrh je kontraproduktivní. Na minulém zasedání jsme schválili způsob odměňování 
běžný v jiných městech, který nyní měníme.  V rámci práce v komisích i výborech jsou vždy lidé aktivní, kteří by se 
měli finančně zvýhodňovat, oproti ostatním. Dále je třeba vyzdvihnout, že v rámci své činnosti komise mnohdy 
zpracovávají systémové materiály, za které by jinak město platilo.  
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Ing. Holiš – dodává, že tato motivační složka je v rukou předsedy, on umí posoudit, který členy komise či výboru 
aktivně pracuje a který ne. 
p. Vychodil – upozorňuje, že výbory nemají tajemníka, sám je předsedou, evidenci tudíž bude muset vykonávat 
sám.  Domnívá se, že definice mezi zastupitelem a zastupitelem předsedou výboru je nepoměrná. 
Mgr. Ing. Janíková – zastupitelstvo může doporučit, aby i výbory měly tajemníka. Pokud ne, bude tuto činnost  
vykonávat předseda výboru a bude fungovat stejným způsobem, tedy  předáním prezenční listiny na Odbor 
kanceláře starosty, který docházku navede do výše zmíněného systému.  
p. Vychodil – Kontrolní výbor (KV) v rámci dnešního zasedání předkládá zastupitelům plán činnosti, kde jsou 
plánovány čtyři kontroly, které předpokládají přípravy, na kterých se nepodílí všichni členové výboru, ale jen určitá 
skupina. Táže se, zda takové zasedání je také možno hodnotit jako řádné zasedání KV? 
Ing. Holiš  – pokud pozvánka bude doručena na všechny členy a následně bude předložena prezenční listina, 
půjde o zasedání KV.  
p. Koryčanský – viz. připomínka p. Malcové, pokud má někdo z členů zastupitelstva pocit, že odměna za činnost 
je nízká, jako zastupitelé máme ze zákona nárok na refundaci platu v případě, že se účastníme zasedání.  
Ing. Střálková –  namítá, že zastupitel, který je členem komise či výboru  nemá nárok na refundaci mzdy za účast 
na zasedání. 
Mgr. Drápal – upřesňuje, že refundace možná je, ale finance jsou převáděny zaměstnavateli. Ten se má chovat 
jako správný hospodář. Jeho zaměstnavatelem je stát. V roce 2014 byla přijata pravidla jakým způsobem lze 
požádat o refundaci mzdy 
Ing. Pavlica – souhlasí finance dostává zaměstnavatel. Sám má flexibilní pracovní dobu, zaměstnavatel si proto 
nežádá o finance od města.  
p. Macek – předseda energetické komise a člen KV. Byl ve stejné funkci i v minulém období. Pokud by zůstal 
stávající systém odměňování, tak jako člen dvou komisí by si přišel na 2.500,-/ za rok naopak člen zastupitelstva 
by získal  376 tis. Kč za volební období.  
 
Předsedajícím je vyhlášena 5 minutová přestávka 
 
17:15 hod. příchod doc. Mgr. Kopeckého, PhD. 
 
 

Hlasování PROTINÁVRHU MVDr. Malcové  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm stahuje bod č. 8.2. z dnešního jednání a ukládá Odboru kanceláře 
starosty doplnit zastupitelům informace o situaci v odměňování členů komisí a výborů v okolních městech.  
 

Hlasování o protinávrhu: 

Pro:            7         Proti:                   10 Zdržel se:           3 Nehlasoval:         0 

   
   Protinávrh nepřijat. 
 

 

Hlasování o usnesení č. 8 /III.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo návrh nového nastavení systému poskytování 
odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, členům a předsedům výborů zastupitelstva města a 
komisí rady města a na základě projednání:  
1. zrušuje body 1 až 4 a 6 až 9 usnesení č. 21/I ze dne 30. 10. 2018 
2. schvaluje „Zásady pro poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, členům 
výborů zastupitelstva města, komisí rady města a zvláštních orgánů“ ve znění uvedeném v příloze č. 3 
důvodové zprávy, ve kterých stanoví:  
a) výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města a výši souhrnné odměny poskytované 
při souběhu funkcí a pravidla pro její poskytování, 
b) výši a pravidla pro poskytování odměn pro členy a předsedy komisí rady a výborů 
zastupitelstva, kteří nejsou členy zastupitelstva města a  
c) postup při zpracování podkladů pro vyplácení odměn a způsob jejich vyplácení.  
Schválené Zásady pro poskytování odměn jsou součástí tohoto usnesení. 
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Hlasování o usnesení  č.8 /III: 

Pro:            12         Proti:              2     Zdržel se:        06  Nehlasoval:         0 

   
   Usnesení přijato. 
 

8.3 Zvolení dalších členů Strategického výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm, 
předkladatelé Mgr. Ing. Veronika Janíková, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm zřídilo v souladu § 117 odst. 1 zákona o obcích usnesením č. 19/II ze dne 11. 
12. 2018 Strategický výbor Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm. S účinností od 12. 12. 2018 byli do funkce předsedy 
resp. členů výboru zvoleni: 

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

1. Ing. Radim Holiš - člen 

2. Ing. Jan Kučera, MSc. - předseda 

3. Mgr. Kristýna Kosová - člen 

4. Ing. Lenka Střálková - člen 

5. Ing. Jiří Pavlica - člen 

6. Mgr. Martin Drápal - člen 

7. doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.- člen  

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

8. Ing. Radúz Mácha (Nezávislí a Soukromníci) - člen 

9. Alois Vychodil (Občanská demokratická strana) - člen 

10. Libor Adámek (Česká pirátská strana) - člen 

11. Jaromír Koryčanský (KDU-ČSL) – člen 

• Předsedové komisí – sociální, kulturní, sportovní, životního prostředí, stavební, bytové a Rady seniorů 

12. Petr Jelínek (předseda Komise sociální) - člen 

13. Doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (předseda Komise kulturní) - člen 

14. Mgr. Miloslav Janošek (předseda Komise sportovní) - člen 

15. Mgr. Aneta Valasová (předsedkyně Komise životního prostředí) - člen 

16. Ing. arch. Karel Janča (předseda Komise stavební) - člen 

17. Mgr. Libuše Rousová (předsedkyně Komise bytové)- člen 

18. Mgr. Jitka Valentová (předsedkyně komise „Rada Seniorů“) - člen 

 

V důvodové zprávě k výše uvedenému usnesení pak bylo navrhováno, aby kromě uvedených osob byli ve Strategickém výboru 
také zastoupeni předsedové Komise energetické, Komise „Zdravého města MA 21“ Komise pro školství a zástupci z oblasti 
cestovního ruchu a místní ekonomiky (celkem 2 osoby). Tyto osoby však nebyly v době přijetí usnesení zastupitelstva města 
o zřízení Strategického výboru doposud známy. 

Komise energetická a Komise „Zdravého města a MA 21“ byly zřízeny až usneseními rady města č. 145/8 a 147/8 ze dne 18. 
1. 2019. Předsedy byli jmenováni pan Miroslav Macek (Komise energetická) a paní Alena Trčková (Komise „Zdravého města 
a MA 21“). Usnesením č. 159/8 z téhož dne rozhodla rada města o nezřízení Komise pro školství.  

S ohledem na uvedené navrhujeme v souladu s původním záměrem zvolit do Strategického výboru pana Miroslava Macka, 
předsedu Komise energetické a paní Alenu Trčkovou, předsedkyni Komise „Zdravého města a MA 21“. 
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Celkový počet členů Strategického výboru tak bude s účinností od 20. 2. 2019 dvacet. Protože podle § 118 odst. 2 zákona o 
obcích má být počet členů výborů vždy lichý, je nutné nejpozději na příštím zasedání zastupitelstva města zvolit další zástupce 
tak, aby konečný počet členů strategického výboru byl lichý.  

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 

Diskuse: 
Ing. Mácha – upozorňuje, že na webových stránkách města není aktualizován nový seznam členů strategického 
výboru a dále se táže, kdo bude navrhovat 21 člena? 
 Ing. Holiš  – o 21 členovi prozatím  nebylo rozhodnuto. 
Ing. Kučera – dodává, že webové stránky, na které Ing. Mácha upozorňuje, popisují strategický plán z roku 2018 
a dřívější pracovní skupina je toho součástí. Informaci zdůrazníme. 21 člen strategického výboru by mohl být 
zástupcem cestovního ruchu.  
 

 

Hlasování o usnesení č.  9/III.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí s účinností od 20. 2. 2019 do funkce členů 
Strategického výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy pana 
Miroslava Macka a paní Alenu Trčkovou. 

 
Hlasování o usnesení  č.9 I/III: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

8.4 Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Místní akční skupiny Rožnovsko 
předkladatelé Mgr. Ing. Veronika Janíková, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm je na základě usnesení Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č. 15/XII ze dne 
11/9/2012 s účinností od 1/10/2012 členem zapsaného spolku s názvem Místní akční skupina Rožnovsko, z. s., se sídlem 
Zašová 36, Obecní úřad, IČO 270 34 925 (dále jen MAS Rožnovsko).  
 
Usnesením č. 17/I ze dne 30. 10. 2018 zmocnilo zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm zastupováním města na valných 
hromadách MAS Rožnovsko pro volební období 2018 až 2022 místostarostu města, Ing. Jana Kučeru, MSc. 
 
Usnesení č. 17/I 
„Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  
a) zmocňuje na všechny valné hromady zapsaného spolku Místní akční skupina Rožnovsko, z. s., se sídlem Zašová 36, 

Obecní úřad, IČO 270 34 925, konané ve volebním období 2018 až 2022 jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm 
místostarostu města Ing. Jana Kučeru, MSc., nar. 28. 11. 1981. Zmocněné osobě se ukládá, aby na nejbližším zasedání 
zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm po konání valné hromady informovala o rozhodnutích přijatých valnou 
hromadou.  

b) zmocňuje místostarostu města Ing. Jana Kučeru, MSc., nar. 28. 11. 1981, aby město Rožnov pod Radhoštěm zastupoval 
ve výběrové komisi Místní akční skupiny Rožnovsko, z. s., se sídlem Zašová 36, Obecní úřad, IČO 270 34 925, bude-li 
město Rožnov pod Radhoštěm do této komise jako člen Místní akční skupiny Rožnovsko z.s. zvoleno.“ 

 
Navrhujeme, aby pro případ, že se nebude moci valné hromady MAS Rožnovsko místostarosta účastnit, byl k zastupování 
města jako první náhradník zmocněn starosta města. Pokud se nebude moci zastupování města na valné hromadě účastnit 
ani místostarosta, a ani starosta, navrhujeme, aby zastupitelstvo města zmocnilo místostarostu Ing. Jana Kučeru, MSc., aby 
vystavením plné moci zmocnil za město Rožnov pod Radhoštěm zastupováním na valné hromadě vybraného zaměstnance 
města zařazeného do odboru strategického rozvoje a projektů MěÚ, který zajišťuje v rámci MěÚ spolupráci s MAS Rožnovsko.  
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Stanovy Místní akční skupiny Rožnovsko z.s. ze dne 26. 11. 2015 

 
Diskuse: 
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Hlasování o usnesení č. 10/III.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm v návaznosti na své usnesení č. 17/I ze dne 30. 10. 2018, 
kterým zmocnilo Ing. Jana Kučeru, MSc., místostarostu města Rožnov pod Radhoštěm zastupováním 
města Rožnov pod Radhoštěm na valných hromadách zapsaného spolku Místní akční skupina 
Rožnovsko, z. s., se sídlem Zašová 36, Obecní úřad, IČO 270 34 925, zmocňuje v případě, že se 
místostarosta města nebude moci některé z valných hromad zúčastnit, jako prvního náhradníka Ing. 
Radima Holiše, starostu města. Nebude-li se moci zasedání valné hromady Místní akční skupiny 
Rožnovsko, z.s. účastnit místostarosta města a ani starosta města, zmocňuje zastupitelstvo města 
místostarostu Ing. Jana Kučeru, MSc., aby zmocnil za město Rožnov pod Radhoštěm zastupováním na 
valné hromadě zaměstnance města zařazeného do odboru strategického rozvoje a projektů MěÚ.    

 
Hlasování o usnesení č.10/III: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

8.5 Navržení místostarosty města jako kandidáta do Revizní komise Národní sítě zdravých měst 
ČR,  předkladatelé Mgr. Ing. Veronika Janíková, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Na základě rozhodnutí zastupitelstva města č. XVII/7 ze dne 21. 2. 2017 se město Rožnov pod Radhoštěm přihlásilo k Projektu 
Zdravé město a metody místní Agenda 21 a stalo se členem asociace Národní sítě Zdravých měst České republiky (NSZM 
ČR). V rámci tohoto usnesení také vzalo na vědomí stanovy asociace NSZM ČR a Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje, 
zdraví a kvality života.  
 
NSZM ČR je zájmové sdružení právnických osob. Jeho orgány jsou:  
 Valná hromada NSCM ČR 
 Rada NSZN ČR 
 Předseda a místopředseda NSZM ČR 
 ředitel NSZM ČR a  
 Revizní komise NSZM ČR 

 
Činnost jednotlivých orgánů je uvedena ve Stanovách, které jsou přílohou této důvodové zprávy. 
 
Město Rožnov pod Radhoštěm bylo ze strany NSZM ČR osloveno s žádostí o navržení jednoho kandidáta na post člena 
Revizní komise NSZM ČR. Navrhujeme, aby byl za město Rožnov pod Radhoštěm jako kandidát do Revizní komise NSZM 
ČR navržen místostarosta města Ing. Jan Kučera MSc. Jde o návrh kandidáta, konečné rozhodnutí, kdo bude zvolen členem 
revizní komise, spadá do působnosti Valné hromady NSZM ČR. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Stanovy NSZM ČR ze dne 31. 3. 2005 

 
 
Diskuse: 
 

Hlasování o usnesení č. 11 /III.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm navrhuje jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm 
do funkce člena Revizní komise Národní sítě Zdravých měst České republiky, se sídlem Na poříčí 
1041/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, Palác YMCA, IČO 61385247, místostarostu města Ing. Jana Kučeru, 
MSc. 

 
Hlasování o usnesení č.11 /III: 

Pro:           19          Proti:              0     Zdržel se:        1   Nehlasoval:         0 
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   Usnesení přijato. 
 

8.6 Navržení zřizovací listiny T klubu – kulturní agentura, příspěvková organizace (dodatek č. 2), 
předkladatelé Mgr. Ing. Veronika Janíková, Mgr. Kristýna Kosová 

 
Důvodová zpráva: 
V příloze podání Vám předkládáme ke schválení dodatek č. 2 ke Zřizovací listině T klubu – kulturní agentura, příspěvková 
organizace, se sídlem Zemědělská 592, Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín, IČO 44740743.  
 
Předmětem tohoto dodatku jsou změny, které jsou vyvolány plánovaným stěhováním příspěvkové organizace ze svého 
dosavadního sídla na adrese Zemědělská 592, Rožnov pod Radhoštěm do budovy ve vlastnictví společnosti Komerční domy 
Rožnov, spol. s r.o. na adrese 1. máje 1000. Jde o změnu adresy sídla a o vyjmutí svěřeného nemovitého majetku, ve kterém 
TKA dosud sídlilo. Faktické přestěhování TKA se plánuje na měsíc duben. V budově čp. 592 na ul. Zemědělská bude městem 
vybudováno nízkoprahové denní centrum pro děti a mládež.  
 
Další změnou je upřesnění definice vydavatelské činnosti v rámci vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti, a to s ohledem 
na skutečnost, že TKA již pro město Spektrum Rožnovska nevydává. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - zřizovací listina TKA v platném znění  
P02 – dodatek č. 2 ke zřizovací listině TKA 

 
Diskuse: 
Mgr. Kosová  – dodatek č. 2 řeší technickou záležitosti, kdy od 1. 3. 2019 nastoupí nový ředitel  a dojde tak  
k předání T klubu-kulturní agentury Mgr. Jakubu Sobotkovi, který se zastupitelům osobně představí na dubnovém 
zasedání.  
p. Koryčanský –  navrhuje při nástupu nového ředitele pověřit úkolem – vypracovat strategii nového kulturního 
domu, abychom měli představu, zda si pronájem prostor budou moci spolky a organizace  vůbec dovolit.  
Mgr. Kosová – jde o úkol, který jsme již předběžně diskutovali s panem Sobotkou i panem Beníčkem, promítne se 
do toho i nová kulturní strategie, oba pánové se úkolem po svém nástupu začnou intenzivně zabývat.  
MUDr. Němeček – pokud tento úkol bude zadán navrhuje do zadání zapojit také kongresovou turistiku, otázku 
výstav a prezentací, systémy miniveletrhů, kterými budeme mít možnost prostory kulturního centra vyplnit. 
Nákladově bude provoz budovy náročný.  
Mgr. Kosová – i tyto možnosti a způsoby využití prostor byly zapracovány do zadání a kolegové budou i tyto 
možnosti prověřovat. 
 
 

Hlasování o usnesení č.  12/III.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje dodatek č. 2 Zřizovací listiny T klubu – kulturní 
agentura, příspěvková organizace, se sídlem Zemědělská 592, Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín, 
IČO 44740743 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy. Schválený dodatek je součástí tohoto 
usnesení. 

 
Hlasování o usnesení č. 12/III: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

Řízení zastupitelstva přebírá Ing. Jan Kučera, MSc. 
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9.1 Projednání a schválení Individuální dotace - I. kolo 2019, předkladatelé Ing. Dušan Vrážel, Ing. 
Jan Kučera MSc.  

 
Důvodová zpráva: 
V souladu s Čl. VIII Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města schválených Zastupitelstvem města Rožnov pod 
Radhoštěm dne 11. 12. 2018 usnesením č. 20/II (dále jen Dotační zásady) podala společnost KOMERČNÍ DOMY individuální 
žádost o dotaci z rozpočtu města přesahující částku 50 tis. na projekt Zabezpečení veřejně prospěšné činnosti – provoz 
zimního stadionu s požadavkem o dotaci 4 550 000Kč, přičemž celkové náklady projektu jsou 6.490.000Kč (žádost naleznete 
v příloze č. 1 podání). 
 
V souladu s čl. XIV odst. 8 Dotačních zásad rada města svým usnesením doporučuje zastupitelstvu města poskytnutí dotace 
podle jednotlivých žádostí přesahující 50.000 Kč v jednotlivém případě. 
Výše uvedenou žádost rada města projednala na svém zasedání dne 8. 2. 2019 a přijala následující doporučení: 
Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala předmětnou žádost o poskytnutí individuální dotace a  
1. doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. 
o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 48390453 ve výši 4.550.000 Kč na projekt Zabezpečení veřejně 
prospěšné činnosti – provoz zimního stadionu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu 
Rožnov pod Radhoštěm předložit žádost o poskytnutí této individuální dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města 
Rožnov pod Radhoštěm. 
 
Dotační sportovní komise se žádostí byla rovněž seznámena a doporučila žádost podpořit. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - žádost 
P2 – vzorová smlouva – 323/2018/OSK 

 
Diskuse: 
Ing. Mácha – táže se, proč dotaci poskytujeme prostřednictvím společnosti Komerční domy? Proč jde o 1. kolo a  
zda jde o srovnatelné částky s minulými léty?  
Ing. Kučera – společnost Komerční domy je provozovatelem zimního stadionu, proto dotaci poskytujeme 
společnosti.  Jde o I. kolo, protože žádosti projednáváme v průběhu roku na 3 krát, dle schválených zásad, a dotace 
se každoročně doúčtovává dle skutečných nákladů, s tím že do částky jsou promítnuty ceny energií a odpisy.   
doc. Kopecký – v závěrečné zprávě se materiál odkazuje na prezenční listinu, rád by do budoucna věděl, kdo a 
jak hlasoval.  
p. Adámek – táže se, zda pro příští rok bude dotace pro Komerční domy snížena, když budou prodávat parkoviště 
u polikliniky? 
Ing. Holiš  – abychom dostali městské parkoviště do jednotného systému parkování včetně kompletní legislativy  
a abychom dali parkovací plochy u kulturního domu a u polikliniky pod jednoho majitele a správce, kterým by mělo 
být město dostal jednatel společnosti úkol, aby byl součinný k přípravě tohoto záměru, aby město odkoupilo od 
Komerčních domů  nejen část komunikace ale také zmíněná parkovací místa. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 13 /III.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace společnosti 
KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 48390453 ve 
výši 4 550 000 Kč na projekt „Zabezpečení veřejně prospěšné činnosti – provoz zimního stadionu“ dle 
důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvu o poskytnutí 
individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 20/II dne 11. 
12. 2018 s příjemcem individuální dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a sportu MěÚ k podpisu 
této smlouvy.   

 
Hlasování o usnesení č.13 /III: 

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

   
   Usnesení přijato. 
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9.2 Projednání a schválení Programové podpory 2019 – Program II, předkladatelé Ing. Dušan 
Vrážel, Ing. Jan Kučera, MSc. 

 
Důvodová zpráva: 
V souladu s Čl. XV. „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm“ (dále jen „Zásady“) 
schválených zastupitelstvem města Rožnova pod Radhoštěm dne 11. 12. 2018 usnesením č. 20/II, předkládáme zastupitelstvu 
města návrhy na poskytnutí programové dotace z rozpočtu města pro rok 2019 v rámci programu II – Částečná úhrada 
provozních nákladů spolků, v jejichž vlastnictví jsou sportovní zařízení. 
 
Předložené žádosti o poskytnutí programové podpory v PROGRAMU II posuzovala v souladu s uvedenými Zásadami na svém 
jednání dotační sportovní komise. Závěrečná zpráva z hodnocení žádostí je nedílnou součástí této důvodové zprávy (viz 
příloha č. 2 důvodové zprávy)  
Po zhodnocení kvalit a potřebnosti jednotlivých projektů doporučuje dotační sportovní komise zastupitelstvu města přidělení 
finančních prostředků žadatelům dle přílohy č. 1.  
 
Podle časového harmonogramu má být rozdělení programové podpory v rámci Programu II schváleno zastupitelstvem města 
v dubnu. Nicméně sportovní organizace, jejichž vlastnictví jsou sportovní zařízení, se obrátily na sportovní komisi o přednostní 
projednání Programu II a jeho dřívější schválení na zastupitelstvu města. Organizace tento požadavek odůvodňují nutností 
hradit provozní náklady již od počátku roku. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - návrh na rozdělení programové podpory v rámci PROGRMU II 
P2-   závěrečná zpráva dotační sportovní komise 
P3 – vzorová smlouva o poskytnutí dotace č. 322/2018/OSK 

 
Diskuse: 
 
 

Hlasování o usnesení č. 14 /III.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo žádosti po poskytnutí programových dotací v 
rámci PROGRAMU II - „Částečná úhrada provozních nákladů spolků, v jejichž vlastnictví jsou sportovní 
zařízení“ a po projednání 
a)  schvaluje poskytnutí programové dotace v rámci PROGRAMU II jednotlivým žadatelům na projekty 
a ve výši uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy, 
b)  ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvy o poskytnutí programové dotace dle vzoru 
schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 20/II dne 11. 12. 2018 pro jednotlivé 
příjemce programové dotace a 
c)  pověřuje vedoucího odboru školství a sportu k podepsání smluv o poskytnutí programové dotace s 
jednotlivými příjemci. 

 
 
Hlasování o usnesení č.14 /III: 

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

   
   Usnesení přijato. 
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10.1 Projednání a schválení podání žádosti o poskytnutí národní dotace MMR v programu: 
Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram Podpora obcí s více než 10.000 obyvateli, 
dotační titul DT 117D8230A - Podpora obnovy místních komunikací pro projekt „Obnova 
místních komunikací v Rožnově pod Radhoštěm“, předkladatelé Ing. Dagmar Šnajdarová, Ing. 
Jan Kučera 

 
Důvodová zpráva: 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dne 21. 11. 2018 výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu 
Podpora obcí s více než 10.000 obyvateli pro dotační titul 117D8230A – Podpora obnovy místních komunikací. 
 
Bližší informace k výzvě:  
 
Číslo výzvy: 1/2019/117D8230 
 
Alokace: 190 mil. Kč 
 
Ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2019 
Účastník podprogramu může podat pouze jednu žádost o dotaci do každého dotačního titulu. 
 
Termín pro zveřejnění výsledků: duben – červen 2019 
 
Nejzazší termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020 
 
Forma podpory: Dotace je poskytována do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Uznatelné náklady 
jsou ty, které vznikly nejdříve den po podání žádosti o dotaci. 
Dolní limit dotace na jednu akci činí 2 mil. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 15. mil Kč. 
 
Akci nelze spolufinancovat z programů financovaných z prostředků EU.  
 
Akce může být spolufinancována z rozpočtu kraje – výše dotace ze zdrojů státního rozpočtu podprogramu spolu s podílem 
finančních prostředků kraje nesmí přesáhnout 85 % celkové výše skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. 
 
Dotace v režimu ex ante, popř. ex post. 
 
Podporované aktivity: 
 
Akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součásti dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů: 

• všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně 
zastávkových pruhů linkové osobní dopravy 

• místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů 

• napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikaci, je-li tato v majetku obce 

• dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace - obnova kanalizace, propustků, opěrných zdí, 
teras, náspů atd. 

 
Žádost o dotaci nelze předložit pro akce již započaté. (Akce je považována za zahájenou předáním stavby). Účastník 
podprogramu musí mít movitý i nemovitý majetek, k němuž se váže žádost o dotaci, v plném rozsahu ve svém vlastnictví bez 
omezení vlastnického práva (např. nesmí být předmětem zástavy, apod.). Výjimka z plného rozsahu vlastnictví je přípustná v 
případě, kdy je předmětem dotace liniová stavba nebo její část a účastník podprogramu doloží souhlas vlastníků všech 
dotčených nemovitostí s realizací akce a jejím řádným užíváním a provozováním po stanovenou dobu.  
Udržitelnost projektu: 5 let 
 
Na základě obhlídky a zhodnocení stávajícího stavu místních komunikací ve vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm, byly 
jako místní komunikace s velkým rozsahem a stupněm poškození vyhodnoceny níže uvedené komunikace. 
 
U všech MK bude dle rozsahu poškození provedena oprava povrchu zahrnující: 
- řezání asfaltu do tl.50 mm  
- frézování tl.50 mm  
- výšková úprava ul. vpustí a šachet  
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- spojovací postřik 0.5-0.7kg/m2  
- ACO 11+ tl.50mm  
- v některých úsecích odbourání přídlažby podél obrubníku, opravy deformací 
Více v přílohách P01 – P02 
 
PŘEDBĚŽNÝ CENOVÝ PROPOČET od zpracovatele projektové dokumentace 
 
1. oprava povrchu MK na ulici Bayerova     170 000.-kč bez DPH 
L=86.4, Š=4.2-5.1m, F=394.0m2 
 
2. oprava povrchu MK na ulici Nerudova     250 000.-kč bez DPH 
L=92.9, Š=proměnlivá, F=593.0m2 
 
3. oprava povrchu MK na ulici Tyršovo nábřeží    630 000.-kč bez DPH 
L=232.0, Š=6.4m, F=1465.0m2 
 
4. oprava povrchu MK na ulici Zuberská     1 150 000.-kč bez DPH 
L=455.0, Š=5.8m, F=2773.0m2 
 
5. oprava povrchu MK na ulici 1. Máje     230 000.-kč bez DPH 
L=120.0, Š=4.0m, F=550.0m2 
 
6. oprava povrchu MK na ulici Písečná     1 600 000.-kč bez DPH 
L=254.0, Š=4.7-13.1m, F=3835.0m2 
 
7. oprava povrchu MK na ulici Pletařská     480 000.-kč bez DPH 
L=187.7, Š=6.0m, F=1168.0m2          
 
Předběžný cenový propočet celkem     4 510 000.-kč bez DPH 
 
DPH 21%        947 100.-kč   
 
Předběžný cenový propočet celkem vč. DPH    5 457 100.-kč 
 
S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhuje předkladatel podání žádosti o poskytnutí dotace pro projekt 
„Obnova místních komunikací v Rožnově pod Radhoštěm“ do programu MMR: Podpora rozvoje regionů 2019+, 
podprogram Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli, dotační titul DT 117D8230A. 
Usnesení a zápis zastupitelstva se schválením podání žádosti o dotaci je povinnou přílohou žádosti o dotaci. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – P5 – oprava místních komunikací (úseky 1-7) 
 
Diskuse: 
Ing. Holiš – děkuje za zpracování tohoto materiálu, je dobré že se město projektu účastní a požádá o finance. 
p. Koryčanský – upozorňuje, že některé komunikace jsou skutečně ve velmi špatném stavu a nejsou součástí 
seznamu. 
Ing. Kučera – do žádosti jsme uvedli komunikace které jsme schopni termínově nachystat. Neznamená to,  že se 
těm dalším nebudeme věnovat.  
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Hlasování o usnesení č.  15/III.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a bere na vědomí informaci o možnosti 
podpory obnovy místních komunikací a schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace pro projekt 
„Obnova místních komunikací v Rožnově pod Radhoštěm“ v programu: Podpora rozvoje regionů 2019+, 
podprogram Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli, dotační titul DT 117D8230A dle důvodové zprávy 
a jejích příloh. 

 
Hlasování o usnesení č. 15/III: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

10.2 Informace o aktualizaci „Akčního plánu rozvoje města na roky 2017 – 2018 s výhledem na 
roky 2019 – 2020“, jako prováděcího dokumentu Strategického plánu rozvoje města platného 
do roku 2020, předkladatelé Ing. Dagmar Šnajdarová, Ing. Jan Kučera, MSc.  

 
Důvodová zpráva: 
Zastupitelstvo města na svém XV. zasedání 1. 11. 2016 usnesením č. 19 schválilo "Akční plán rozvoje města na roky 2017-
2018" s výhledem na roky 2019-2020 (dále jen AP2017-2019), jako prováděcí dokument Strategického plánu rozvoje města 
platného do roku 2020, dle důvodové zprávy a jejích příloh.  
1. aktualizace AP2017-2020 byla projednána Komisí strategického rozvoje a schválena Zastupitelstvem města  
na XXII. zasedání 12. 12. 2017 usnesením č. 19. 
 
V průběhu měsíců září 2018 – leden 2019 proběhly práce na v pořadí 2. aktualizaci akčního plánu, která probíhá vždy 1x ročně 
do doby uplynutí platnosti AP2017-2020. Příslušné osoby zodpovědné za naplňování jednotlivých navržených opatření 
aktualizovaly jak stav plnění, tak skutečné finanční čerpání v roce 2018 a dle schváleného rozpočtu na rok 2019 byly 
uvedeny do souladu plánované finanční zdroje na rok 2019.  
 
Strategický výbor na svém 1. zasedání 30. 1. 2019 projednal a souhlasil s 2. aktualizaci AP2017-2020  
v předloženém znění a doporučil zastupitelstvu města tuto 2. aktualizaci AP2017-2020 schválit. Zároveň od několika členů 
Strategického výboru vyvstal návrh na doplnění 2. aktualizace o předběžný finanční plán naplňování AP2017-2020 v roce 
2020 (doplnění finančního plánu na rok 2020 o částky plánovaných velkých investičních akcí: Vodovod „Sladské“ Horní 
Paseky, Kulturní centrum a Přístavba Městské knihovny).  
 
Aktualizovaná verze odsouhlasená Strategickým výborem byla předložena radě města 8. 2. 2019 na vědomí jako informace 
s žádostí o doporučení zastupitelstvu města dokument schválit. Rada města souhlasila s návrhem a doporučila doplnit 
dokument předkládaný na zastupitelstvo města právě o plánované finanční plnění 3 velkých investic v roce 2020 do 
aktualizovaného dokumentu AP2017-2020. Rada města usnesením č. 214/10 vzala na vědomí informaci o 2. aktualizaci 
„Akčního plánu rozvoje města na roky 2017–2018 s výhledem na roky 2019–2020“, jako prováděcího dokumentu Strategického 
plánu rozvoje města platného do roku 2020, dle důvodové zprávy a její přílohy a doporučila zastupitelstvu města její schválení. 

Akční plán (AP) 

− Akční plán je nástroj operativní povahy, sloužící k jednoznačnému vytýčení projektů, které se s vysokou mírou 
pravděpodobností budou realizovat. Projekty by měly vycházet ze schváleného Strategického plánu rozvoje města (SPRM) a 
měly by mít jednoznačně definovaného nositele a další náležitosti nutné pro efektivní řízení města. 

− Všechny navržené projekty musí přispívat k stanoveným cílům SPRM a spadat alespoň do jednoho opatření. 

− Každoročně při přípravě rozpočtu na další rok je potřeba daný AP aktualizovat neboli uvést do souladu se 
současným stavem plnění a provazbou na čerpání financí, popřípadě pracovat také ze Zásobníkem projektů, a to v 
závislosti na nově vzniklých prioritách dle aktuálnosti, akutnosti či dle finančních zdrojů (interní, externí).  

 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – 2. aktualizace AP2017-2020 
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Diskuse: 
Ing. Mácha – na zasedání strategického výboru doporučil, a svou připomínku uplatnil také písemně, aby materiál 
byl doplněn o velké investiční akce. Nyní strategický materiál zahrnuje i tyto velké investiční akce a vzhledem 
k tomu že zde hovoříme o vysokých částkách,  žádá  o doplnění informací. 
Ing Kučera – prezentuje zastupitelům náklady, které se týkají přístavby knihovny a výstavby kulturního centra. 
Jsou zde stanoveny finanční limity a rozpis zdrojové části o kolik se kulturní rezerva navyšovala + úvěry a dotace. 
Je zde zmíněno, z jakých zdrojů plánuje město tyto investice zrealizovat.  
Ing.  Mácha – doporučuje tabulku zaslat zastupitelům, komentuje, že město má k dispozici 3 zdroje pro krytí 
investic a to :  rozpočtová rezerva 90 mil. Kč,   úvěr 55 mil. Kč,  dotace 42 mil. Kč.  
Ing. Kučera – ve zdrojové části dotací ještě nemáme upřesnění. Jde odhad vůči nákladům.  
Ing. Holiš – do tabulky nedáváme nic, co nemáme potvrzeno. Nejsou tam všechny zdroje. Stále jednáme o přímé 
podpoře obou záměrů s krajem,  jednáme se státem, jednáme o možnostech podpory projektů formou darů , to vše 
v materiálech prozatím není a nemůže být vyčísleno.  Zálohou nám je také příslib finanční podpory od místních 
firem.  Vše se budeme snažit dořešit během ½ roku. O závěrech jednání budeme zastupitele informovat.  
 
 

Hlasování o usnesení č.  16/III.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje 2. aktualizaci „Akčního plánu rozvoje města na 
roky 2017 – 2018 s výhledem na roky 2019 – 2020“, jako prováděcího dokumentu Strategického plánu 
rozvoje města platného do roku 2020, dle důvodové zprávy a její přílohy. 

 
 
Hlasování o usnesení č.16 /III: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 
 
 

10.3 Informace o procesu přípravy nového Strategického plánu rozvoje města Rožnov pod 
Radhoštěm na roky 2021-2030., předkladatelé Ing. Dagmar Šnajdarová, Ing. Jan Kučera, MSc.  

 
Důvodová zpráva: 
Zastupitelstvo města1. ledna 2019 byl v Rožnově pod Radhoštěm zahájen nový projekt „Profesionální a STRATegický výkon 
veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm“ neboli „ReSTRAT“, který poběží po dobu 24 měsíců, tj. do 31. 12. 2020,  
a který bude během tohoto období směřovat k realizaci dvou klíčových aktivit:  
1| tvorba a aktualizace strategických dokumentů (KA1), v rámci které dojde k vytvoření nového Strategického plánu 
rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021–2030, včetně 6 nových a 5 aktualizovaných segmentových koncepcí 
 vytvoření nového Strategického plánu rozvoje města na roky 2021-2030 
 vytvoření nových segmentových koncepcí pro oblast sportu, cestovního ruchu, energetiky, veřejného osvětlení, 

místní ekonomiky a životního prostředí 
 revize a aktualizace koncepcí v oblasti školství, kultury, sociální, dopravy a bydlení 

2| profesionalizace lidských zdrojů (KA2), jejímž cílem je poskytnout zaměstnancům Městského úřadu Rožnov pod 
Radhoštěm profesní a odborné vzdělávání: 
 vzdělávání a rozvoj úředníků (kurz Strategického a projektového řízení určen pro cca 10-15 osob) 
 odborné vzdělávání určené téměř pro všechny zaměstnance úřadu (celkem dojde k nákupu cca 337 osob / dnů 

odborných školení). 
 
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního 
rozpočtu ČR (příspěvek Evropské unie (85%); národní veřejné zdroje (10%); vlastní zdroje financování (5%)). Celkové 
způsobilé náklady na projekt jsou stanoveny ve výši 8 839 945 Kč, kdy město se podílí 5%,  
tj. 441 997,25 Kč. 
 
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA 2021-2030 (SPRM 2021-2030): 
Obecně je Strategický plán rozvoje města dlouhodobým závazným strategickým dokumentem schvalovaným zastupitelstvem 
města.  Z pohledu města je zásadním plánovacím dokumentem, který slouží ke koordinaci aktivit směřujících nejen k rozvoji 
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sociálnímu a ekonomickému, ale také k rozvoji v oblasti kvality života a vnějších vztahů, to vše s důrazem na spolupráci města 
s vnějšími subjekty.  
Aktuálně platný Strategický plán rozvoje města 2008-2020, kterým se město při svém směřování od roku 2008 v současnosti 
řídí, má nastavenou vizi a priority do konce roku 2020, a je tedy nutné dodržet návaznost  
a připravit strategický dokument na další období. 
Hlavním výstupem, který si město Rožnov pod Radhoštěm dává za cíl, je zpracování nového dokumentu, který určí směr a 
priority dalšího rozvoje města v horizontu příštích 10 let. Takovýmto dokumentem je právě SPRM 2021-2030. 
 
Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm byl také z výše uvedených důvodů s účinnosti od 12. 12. 2018 zřízen poradní 
orgán zastupitelstva města s názvem Strategický výbor, jehož hlavní náplní činnosti je zejména dohled nad přípravou, 
zpracováním a implementací SPRM 2021-2030 a následně nad tvorbou akčních plánů  
a jejich aktualizacemi. 
 
Po dobu realizace projektu ReSTRAT bude mít Strategický výbor celkový přehled o průběhu zpracovávání SPRM 2021-2030 
a bude zodpovídat za průběžné výstupy. Ty budou primárně formovány na základě dohody všech zapojených aktérů rozvoje 
města (politických – zástupci všech volebních stran zastoupených v zastupitelstvu města a nepolitických – úředníci městského 
úřadu, externí zpracovatel, odborná i laická veřejnost), čímž bude zabezpečena kontinuita napříč tematickými oblastmi i přesah 
platnosti a účinnosti SPRM 2021-2030 mezi volebními obdobími. 
 
Odbor strategického rozvoje a projektů (OSRP) v rámci aktivity „tvorba a aktualizace strategických dokumentů“ zahájil kroky, 
kdy z časového i z celkového hlediska, zásadně ovlivňujícího výslednou podobu strategických dokumentů (kvalitu, 
využitelnost), je klíčové zpracovat zadání veřejné zakázky a vyhlásit výběrové řízení na zpracovatele Strategického plánu 
rozvoje města 2021-2030 a jeho jednotlivých koncepcí. Veřejná zakázka bude vyhlášena dle pravidel pro zakázky malého 
rozsahu. Na tvorbě zadání se podílí pracovníci MěÚ (OSRP, odbor správy majetku), určení odborní pracovníci z řad MěÚ dle 
tematických oblastí, jednotlivé komise rady města a určení političtí garanti dle přidělených gescí. 
 
Důležité informace a aktualizace o probíhajícím projektu, a tedy i procesu přípravy SPRM 2021-2030, budou průběžně 
zveřejňovány na webových stránkách města (www.roznov.cz). 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
Diskuse: 
Ing. Mácha – na jednání sportovní komise byly prezentovány různé názory pro výběr dodavatele pro zpracování 
klíčového dokumentu, zpracováváme zadávací dokumentaci, táže se na termín dokončení? 
Ing. Kučera –  předpokládáme, že v únoru zhodnotíme externí návrhy, potom budeme čekat na souhlas kontrolního 
orgánu. Výběrové řízení tak budeme schopni vyhlásit koncem března a dál záleží na poskytovateli dotace. Veřejná 
zakázka bude vyhlášena dle pravidel pro zakázky malého rozsahu. Na tvorbě zadání se podílí pracovníci MěÚ 
(OSRP, odbor správy majetku), určení odborní pracovníci z řad MěÚ dle tematických oblastí, jednotlivé komise 
rady města a určení političtí garanti dle přidělených gescí. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 17 /III.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o procesu přípravy nového 
Strategického plánu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021-2030 zpracovávaného v rámci 
projektu „Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm“ (zkrácený název 
„ReSTRAT“) dle důvodové zprávy. 

 
 
Hlasování o usnesení č.17 /III: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 
Předsedající vyhlásil 5 minutovou přestávku.  
 
Řízení zastupitelstva přebírá Ing. Radim Holiš 

 

http://www.roznov.cz/
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11.1 Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2018, předkladatelé Bc. Aleš Pilař, Ing. Radim Holiš 
 
Důvodová zpráva: 
Periodický souhrn činnosti za uplynulý kalendářní rok, který je každoročně prezentován Zastupitelstvu města Rožnov pod 
Radhoštěm. Je zde dám prostor pro přenesení podnětů na městskou policii prostřednictvím zastupitelů města. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – prezentace PPT 

 
 
Diskuse: 
Bc. Pilař  – v rámci prezentace informuje zastupitele se zprávou o činnosti Městské policie za rok 2018. Jedná se 
o informace o vývoji nákladů, provozní statistice,  porovnání výslednosti blokových pokut v letech 2014-2018,  
ohledně progrese měření rychlosti,  o přestupcích v dopravě a v parkování a také o prevenční činnosti Městské 
policie. Také shrnuje výsledky spolupráce s Policií ČR. Ve zprávě se zmiňuje o dohledu na čistotu města především 
v lokalitách, kde jsou odpadová hnízda.   
p. Jelínek – vyzdvihuje práci Městské policie a vyzdvihuje rychlý zásah strážníků při pokusu o odcizení kasičky 
umístěné u vánočního stromu pro sbírku Domova Kamarád.  Upozorňuje také na osoby, které se pohybují po městě 
s tím,  že žádají občany o příspěvek pro veřejnou sbírku. Tyto osoby mnohdy k činnosti nemají oprávnění. Dále 
upozorňuje na problematické parkování v lokalitách na 1. máji a u palírny, kde často parkují kamiony a zabírají tak 
velkou část vozovky s omezením přehlednosti.  
Mgr. Kokinopulos – děkuje MěPol za organizaci závodu všestrannosti pro děti a mládež, kterého se žáci ZŠ 5. 
květen pravidelně a velmi rádi účastní.  Kvituje hlídky ráno u škol, na 5. květnu by rád viděl větší aktivitu strážníků 
při usměrňování a regulaci dopravy v ranních hodinách. 
Ing. Pavlica – kvituje časté měření rychlosti na komunikaci ul. Ostravská, přiklání se také k častějším kontrolám 
motocyklistů, kteří obtěžují tamní obyvatele především hlukem při rychlé jízdě. Táže se, zda není možná 
elektronizace pokutových bloků? 
MUDr. Němeček – navrhuje zapojit do hlídek na přechodech u škol civilisty, nejlépe z řad seniorů. 
Bc. Pilař – bere připomínku na vědomí, i ostatní školy žádají přítomnost strážníků v ranních hodinách u škol, 
bohužel z kapacitních důvodů nelze být vždy všude. Na 5. květnu bude probíhat celková rekonstrukce komunikace, 
dost stávajících problémů se tímto vyřeší. Co se hlučnosti motorek týče jde o stálý problém, který bude s příchodem 
jara narůstat. Na kontroly dodržování rychlostí se zaměřujeme ve spolupráci s PČR.  Administrativa pokutových 
bloků je daná státem, mnohem jednodušší je měření radarové, kdy si přístroj načte SPZ a další oznámení je řidiči 
doručeno. 
Ing. Holiš  – připravuje se novela zákona o městské policii tak, aby mohla sama nahlížet do registrů, doposud 
může pouze ve spolupráci s PČR. Co se služeb dobrovolníků na přechodech pro chodce týče, tuto variantu jsme 
zkoušeli a nesetkala se s dobrým výsledkem. Jde o velmi odpovědnou činnost a dobrovolníci k tomu tak 
nepřistupují.  
Bc. Pilař – souhlasí, v dubnu proběhne celostátní konference ředitelů městských policií celé republiky,  poptá se 
na zkušenosti. Musí jít o velmi odpovědného člověka. 
doc. Kopecký – děkuje za vstřícné jednání na služebně, upozorňuje na . křižovatku 5. května a na ul. Horská, kde 
často dochází k parkování aut v křižovatce. Situaci by mohlo vyřešit vodorovné značení.  
Bc. Pilař – záležitost konzultujeme s p. Javorkem na dopravním inspektorátu, zvažujeme nastavení systému pro 
parkování 
Mgr. Drápal – táže se, zda v létě budou opět cyklohlídky? Další dotaz, zda budeme mít mobilní dopravní hřiště? 
Bc. Pilař – cyklohlídky se s příchodem jara opět objeví v ulicích a na cyklostezce.  Co se týče dopravního hřiště, 
počítáme s vybudováním stálého dopravního hřiště, ale do té doby je nutno zabezpečit dopravní výchovu. Snahou 
je získat do města mobilní dopravní hřiště, které je k dispozici na ministerstvu dopravy.  
Ing. Holiš – doplňuje, na kraji máme alokovanou částku 9 mil. na vybudování dopravního hřiště,  hledáme a řešíme 
vhodnou plochu. . 
Ing. Sapík – upozorňuje na krizové místo nákladového nádraží,  kde stojí náklaďák s ramenem a zajišťuje náklad 
či vykládku materiálu a mezi tím se pohybují chodci. Dále žádá o úpravu zrcadla umístěného na Záhumení, které 
je pootočeno a nesplňuje svůj účel.  
Ing. Holiš  – zrcadlo napravíme. U nádraží by měla oplocení zhotovit správa drážních cest a v roce 2020 by měla 
započít kompletní rekonstrukce nádraží. Problematický pohyb velkých aut ve městě monitorujeme. 
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MUDr. Němeček – navrhuje opravit frekvenci světel na křižovatce „U Janíka“, kde dochází k časovým prolukám, 
kdy směry, které by mohly vyjet stojí. Úpravou by došlo ke zrychlení provozu na křižovatce. Dále navrhuje zaměřit 
kontroly strážníků v lokalitě u Brillovky, kde často auta vjíždějí do zákazu vjezdu 
Ing. Holiš  – co se týče křižovatky sbíráme podněty, o problémech víme, ale ŘSD není ochotno diskutovat o změně. 
Zmíněnou úpravou by zřejmě došlo ke zrychlení provozu na křižovatce, ale je zapotřebí brát ohled na navazující 
komunikace, kde by naopak mohlo dojít k zablokování provozu. 
p. Koryčanský – upozorňuje na křižovatku U Eroplánu, kde je podobný problém a kde také zpochybňuje správné 
nastavení světelné signalizace.  
Bc. Pilař – k prověření situace na této křižovatce byla jmenována pracovní skupina a zjistili, že jde o jednu z nejlépe 
nastavených křižovatek v okolí. Problém zde způsobují neukáznění řidiči, kteří dojíždějí na oranžovou i červenou. 
Ing. Holiš  - doplňuje, že nacenění kompletní rekonstrukce křižovatky vyšlo na 3,5 mil. Kč. Rekonstrukci nemáme 
prozatím v plánu. 
 
 

Bez návrhu usnesení  
 

11.2 Vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm dne 10. 
března 2019, předkladatel Mgr. Kristýna Kosová 

 
Důvodová zpráva: 
Dne 10. března 2019 si připomeneme 60. výročí povstání Tibeťanů ve Lhase, které bylo krutě potlačeno čínskou armádou. 
Právě v den výročí vztyčují města po celém světě tibetskou vlajku na protest proti porušování lidských práv a omezování 
svobody a jakékoliv snahy o národní svébytnost. Tibetská vlajka zároveň symbolizuje nesouhlas s násilným potlačováním 
práv a svobod národů a menšin na celém světě. 
V loňském roce se k akci připojilo 737 obcí, měst, městských částí nebo krajů v České republice (mj. Frenštát p. R., Nový 
Jičín, Kopřivnice, Valašské Meziříčí, Vsetín, Krhová, Zašová, Moravskoslezský kraj). 
 

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

 
 
Diskuse: 
RNDr. Melcher – od krvavého konfliktu již uběhla řada let k vyvěšení vlajky se loni přidalo kolem 40 měst. Evropská 
unie má v současné době velký problém migrace. V afrických státech se stále odehrávají krvavé konflikty. Svět řeší 
mnohem závažnější problémy, které se úzce dotýkají Evropy a tím i nás. To jsou závažnější a především aktuální  
problémy než Tibet. 
MUDr. Němeček – namítá, že jde o mezinárodní symbol. Vlajka vyjadřuje to že i nás několikrát v dějinách 
převálcovala totalita. Jde o boj proti totalitnímu režimu.  
doc. Kopecký – gesta mohou být velmi důležitá v roce 1968 vyvěsili také některé západní státy naši vlajku 
p. Koryčanský – naopak poukazuje na to, že většina zboží, které zahlcuje celosvětový trh jsou čínské výrobky. 
Začněme problém řešit zde. Tibetská vlajka nic neřeší. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 18/III.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského 
úřadu Rožnov pod Radhoštěm na Masarykově náměstí dne 10. března 2019 jako symbol protestu proti 
potlačování práv a svobod národů a menšin. 

 
 
Hlasování o usnesení č.18 /III: 

Pro:            11         Proti:              4    Zdržel se:        5  Nehlasoval:         0 

   
   Usnesení přijato. 
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Mgr. Kosová se omlouvá a odchází v 19:28 hod. 
 

11.3 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města pro rok 2019, předkladatel Alois Vychodil 
 
Důvodová zpráva: 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města na svém zasedání 17. 1. 2019 navrhl všemi devíti hlasy zařadit do plánu činnosti pro 
rok 2019 následující čtyři kontrolní úkoly. 

 

1. Kontrola realizace projektu „Efektivní úřad“ 
Od 02.2017 do 12.2018 realizuje Městský úřad projekt „Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov 
pod Radhoštěm.“ 
Cíle: Zlepšení činnosti veřejné správy a zvýšení jeho výkonu 
Optimalizace výkonu a kvality fungování Městského úřadu 
 Rozvoj profesního růstu zaměstnanců úřadu 
 Nastavení systémového řízení MěÚ, které bude odpovídat potřebám města 
Na splnění pěti klíčových aktivit získalo město Rožnov pod Radhoštěm dotaci ve výši 5,8 miliónů korun. Celkové náklady 
projektu činí 6,1 mil. korun. 
Kontrolovaný subjekt: Odbor rozvoje a strategického plánování MěÚ Rožnov p.R  
           T: 30.05.2019 
 
2. Kontrola výběrového řízení Komerčních domů v souvislosti s investiční akcí přestavba    
„Klubu Vrátnice“, jehož provozovatelem je T klub - kulturní agentura, příspěvková organizace města, Zemědělská 
592, Rožnov pod Radhoštěm,  
            Kontrolovaný subjekt: Komerční domy Rožnov, s.r.o.                  
            T: 30.05.201 
 
3. Kontrola efektivity změny v zabezpečení údržby zeleně města 
Kontrola efektivity změny v zabezpečení údržby zeleně města. Náklady na nákup techniky, úhrady externím dodavatelům 
služeb (faktury za sečení, čištění, výsadbu, údržbu zeleně a pod.). Výběrová řízení na jednotlivé poskytovatele. Srovnání 
nákladovosti v letech 2016 a 2018. 
            Kontrolovaný subjekt: Odbor správy majetku MěÚ Rožnov p. R. 
            T: 15.11.2019 
 
4. Kontrola výběrového řízení pro rekonstrukci Krytého bazénu Rožnov, spol. s.r.o. v roce 2018. 
Kontrolovaný subjekt: Krytý bazén Rožnov, s.r.o. 
          T: 15.11.2019 
 

Přiložen zápis z jednání Kontrolního výboru 17. 1. 2019  
 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 17. 1. 2019 

 
Diskuse: 
RNDr. Melcher  – viz. kontrola údržby zeleně města.  Máme zahradníka a jeho společnost, který má na starost 
část údržby. Druhou část řeší firma,  kterou město najímá. KV by rád poskytl analýzu o vhodnosti a lepšího 
zabezpečení údržby zeleně. 
Ing. Kučera – dodává, že toto téma je nutno řešit komplexně společně se zimní údržbou a svozem odpadů. Bude 
vytvořena pracovní skupina, která se bude možností a vhodnosti zřízení vlastních technických služeb zabývat.  
 
Hlasování o usnesení č.  19/III.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva 
města Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2019 uvedený v důvodové zprávě. 
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Hlasování o usnesení č.19 /III: 

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

   
   Usnesení přijato 
 
Diskuse, informace, různé: 
 
12.1 Informace k investičním projektům , předkladatelé Ing. Radim Holiš, Ing. Dita Vávrová 
Dita Vávrová promítá zastupitelům prezentaci týkající se investičních akcí. Dodává, že většina důležitých informací 
je uvedena na webu strategie.cz. Zde jsou také uvedeny projekty, které město chystá.  Informuje o projekční 
přípravě chodníků, která je rozdělena na akce, které město bude realizovat a na akce, které jsou v přípravné fázi.  
Podobné je to u parkovišť a komunikací které jsou také ve fázi realizace a přípravy. Informuje o inženýrských 
projektech realizace optického propojení budov Palackého – Letenská, chytrém parkování, vodovodu na Horních 
Pasekách a modernizaci VO Frenštátská. Investice také řeší projekt „Měření rychlosti vozidel“ a chytá se velká 
akce modernizace a bezbariérovost škol. Krátce informuje také o přípravných akcích u výstavby kulturního centra 
a přístavby knihovny. Předkládá tabulku investičních akcí, kde již proběhly, soutěže a realizační příprava pro rok 
2019.  
Ing. Holiš – doplňuje, že město soutěží již v průběhu zimy, aby na jaře mohla být započata realizace jednotlivých 
investičních akcí.  Děkuje za práci všech dotčených zaměstnanců úřadu.  
 
Diskuse: 
p. Koryčanský – kvituje že již v zimním období máme nachystanou realizaci mnoha investičních akcí. Poukazuje 
na investiční záměr výstavba domu s pečovatelskými byty, kdy se mu zdá částka přemrštěná zvláště v porovnání 
s cenami bytů ve městě.  Domnívá se, že sociální dům zdaleka nepotřebuje takové vymoženosti, které jsou ve 
studii uvedeny.  
Ing. Holiš –RM ještě nic neodsouhlasila, hovoříme o studii. Na základě požadavku na sociální bydlení jsme nechali 
zpracovat možnost vybudování takového domu. Jsme ve fázi studie, která je vypracovaná a zjišťujeme další 
informace. Co se částek týče ty vycházejí z podmínek dotace, které by měl takový dům splňovat.  
Ing. Vávrová - při zhotovení studie projektanti obecně dávají ceny, které se postupně navyšují. Tento projektant 
nastavil takovou cenu, za jakou by byla možná realizace.  
p. Jelínek – byl přizván ke konzultaci projektu, který je velmi dobře vymyšlen. Pokud jde o dům pro osoby 
s postižením je zapotřebí speciálního zázemí. Jde o bezbariérové byty a příslušenstvím, které nemůžeme cenově 
srovnávat s běžnými byty. 
Ing. Kučera – jde o cílovou skupinu pro kterou bychom chtěli takový dům postavit a řídíme se také podmínkami 
dotace.  
Ing. Mácha – táže se, jaká je provázanost mezi akčním plánem , rozpočtem a tím co zde bylo prezentováno? 
Ing. Kučera  –jde o hlavní výstup z koncepce bydlení. Dotační titul, na který chceme dosáhnout je funkční 
dlouhodobě.  
 
 

12.2 nformace o výsledku jednání s vlastníkem Společenského domu, předkladatel Ing. Radim Holiš 
 
Důvodová zpráva: 
Na zasedání rady města dne 18. 1. 2019 projednala rada v bodě 8. 1 nabídku společnosti SYNOT REAL ESTATE na odkup, 
případně pronájem Společenského domu (viz příloha č. 1 důvodové zprávy) s tímto závěrem:  
 
Výpis ze zápisu z RM k projednávanému bodu 8. 1 ze dne 18. 1. 2019 
 
„Probíhá diskuze, po které se rada shoduje, že nabízená cena ve výši 35 mil. Kč je stále vysoká (neobhajitelná z pohledu ceny 
v místě a čase obvyklé, kterou vyžaduje zákon o obcích; platební podmínky na tuto skutečnost nemají vliv). Rada města se 
dále shoduje na připravenosti předložit na jednání zastupitelstva města nabídku na odkup Společenského domu, která bude 
maximálně o 20% vyšší, než je uvedená hodnota ve znaleckém posudku města. Starosta města bude v tomto smyslu 
informovat dopisem společnost SYNOT REAL. ESTATE.“ 
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V souladu se zápisem z rady města zaslal starosta města dne 24. 1. 2019 vyjádření společnosti SYNOT REAL ESTATE, na 
které obdržel dne 29. 1. 2019 odpověď.  
 
Text dopisu starosty města je uveden v příloze č. 2, odpověď společnosti SYNOT REAL ESTATE je uvedena v příloze č. 3 
důvodové zprávy.  

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – e-mail od SYNOT REAL ESTATE ze dne 19. 12. 2018 
P2 – dopis starosty ze dne 24. 1. 2019 
P3 – dopis  SYNOT REAL ESTATE ze dne 29. 1. 2019 
 
Diskuse: 
p. Koryčanský – táže se na celkovou částku, kterou budeme potřebovat pro výstavbu kulturního centra. Namítá, 
že jednou se hovoří o cenách s DPH, jindy bez DPH. 
Ing. Holiš  - částka je zastropována, byla prezentována a odsouhlasena zastupitelstvem.  Skutečnou cenu prozatím 
neumí určit. Hlavní cena je vždy bez DPH, různé stavby mají různé DPH. Proto i architektům jsme dali cenu bez 
DPH. Nevíme, zda nedojde ke změně zákona neumíme předem určit částku s DPH. Co se Společenského domu 
týče, město není plátcem DPH. Proto u kupní ceny nebudeme DPH odečítat. Na volném trhu nabízí společnost 
SYNOT budovu již 3 roky. Za cenu 35 mil. Kč s podmínkami a omezeními, které tam jsou to město nekoupí. . 
Ing. Kučera – navrhuje ukončení diskuse k bodu č. 12.2. 
Ing. Mácha – město plánuje revitalizaci městského parku. Navrhuje uzavřít jakési partnerství veřejného a 
soukromého sektoru, což je Národní muzeum v přírodě, město a majitel Společenského domu a v rámci této 
revitalizace přemýšlet o možnostech, které park skýtá. 
Ing. Holiš  – dodává, že ze strany Národního muzea v přírodě obdrželi jasné vyjádření, že nemají zájem o 
spolufinancování ani o odkup budovy Společenského domu.  
  
 
Bez návrhu usnesení  
 

12.3 Složení a kritéria výběru pro členy komisí rady města, předkladatel Ing. Radúz Mácha 
 
Ing. Mácha – objasňuje, že bylo zřízeno 10 komisí a 3 výbory. V kompetenci rady města je výběr členů do daných 
komisí. Možnost nominací měli všichni členové politických uskupení.  Původně bylo plánováno zřízení komise 
školství a cestovního ruchu, k tomuto nedošlo. Táže se, z jakého důvodu? Doporučuje zvážit, zda by nebylo vhodné 
tyto dvě komise zřídit. Dále upozorňuje na diskriminaci zájemců, kteří o činnost v komisi měli zájem, ale nebyli do 
komise zvoleni.  Jedná se především o komisi stavební, která by mohla pracovat v mnohem širším složení 
účastníků.  
Ing. Holiš – co se týče komise stavební, bylo předem deklarováno, že její členové se nemohou účastnit veřejných 
zakázek, které město zadává. Stavařina není jednoduchá a komise má být poradním orgánem rady města, stejně 
tak její členové, kteří by zde jako prioritu svého členství neměli získávat informace o veřejných zakázkách, které 
město vyhlašuje. Navrhuje ponechat členy komise stavební v tom složení, jakém byli jmenováni.  
Ing. Kučera – co se týče cestovního ruchu, zde bude zřízena pracovní skupina k určité problematice. Co se školství 
týče, máme za sebou místní akční plán, bylo proškoleno 1500 osob ze školských zařízení, do projektu jsou zapojeni 
odborníci. Aktuálně běží na webových stránkách města výzva s možností zapojit se do práce na projektu. Zřízení 
komise školství by bylo duplicitní záležitostí.  
Mgr. Drápal – členové rady města se zodpovědně zabývali každým kandidátem, který byl do členství v komisi 
nominován.  
Ing. Mácha – ctí rozhodnutí rady města, avšak sám si stojí za svým názorem.  
 
 
p. Vychodil odchází s omluvou ve 20:30 hod.  
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Diskuse: 
p. Koryčanský  – poukazuje na minulé zasedání ZM, kdy zastupitelé schválili prodej pozemku za cenu 100 Kč/m2. 
Sám tuto cenu rozporoval s dodatkem, že do roka tam majitel postaví garáže. Již za měsíc a půl byl pozemek 
v katastru přepsán a dotyčná osoba tam má v úmyslu stavět. Nabádá k odpovědnosti prodávat pozemky za 
adekvátní ceny! 
Ing. Holiš – chápe rozhořčení. Zastupitelům bylo minule sděleno, že jde o odkup pozemku pro zahrádku. Vzhledem 
k tomu, že město se 30 let o inkriminovaný pozemek nestaralo, neviděl v tom problém.  Prodejní cena vycházela 
z odborného znaleckého posudku. Na zasedání ZM nebyl nikdo, kdo by navrhl cenu jinou. Sám je situací rozhořčen, 
ale část pozemku se nachází v zóně určené pro dopravní stavby. Tam není možné stavět rodinný dům, to je zcela 
jasný limit. 
MUDr. Němeček – domnívá se, že od občanů, kteří takto podali svou žádost jde o podvod na zastupitelstvo. Dále 
upozorňuje na skutečnost, že na městském úřadě je možné si vyžádat pytle na tříděný odpad pro kartony od džusu, 
ale ve sběrném dvoře je smíchají s ostatním odpadem, protože na tyto kartony nemají kontejner. PODNĚT!  Dále 
poukazuje na problém polikliniky, kde byl v rámci zateplování budovy zrušen přístřešek před vstupem na dětské 
oddělení. Nyní, v deštivém počasí se maminky s kočárky shromažďují před hlavním vstupem do budovy a ve 
vestibulu, který však využívají kuřáci.  Nabádá, aby se na poliklinice dodržoval zákaz kouření.  
p. Adámek – upozorňuje na nutnost odstranění posypového materiálů na Koryčanských Pasekách přednostně, 
kvůli prašnosti.   
Ing. Holiš – bloková očista bude probíhat dle plánu, budou vytipovány lokality, kde bude probíhat očista 
přednostně.  
Mgr. Kokinopulos – žádá o přehled, v jaké výši a rozsahu byly rekonstruovány školní kuchyně v zařízeních 
zřizovaných městem. Domnívá se, žene všechna školská zařízení měly stejné podmínky. PODNĚT! 
Ing. Holiš – na podnět bude odpovězeno písemně s lhůtou delší než 30. dní. 
p. Koryčanský – v loňském roce probíhalo označení cyklostezky, po zimně značení zmizelo. Navrhuje reklamovat 
tuto práci.   
Ing. Holiš – záležitost prověříme. Vzhledem k tomu, že do diskuse již není nikdo přihlášen, ukončuje zasedání 
zastupitelstva.  
 
 
 

13.  ZÁVĚR 
Ing. Holiš poděkoval zastupitelům za účast a za věcnou debatu . 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno:        ve 20:50 hod.   
 
V Rožnově pod Radhoštěm     19. 2.  2019 
 
Předsedající:                         Ing. Radim Holiš        ……………………………………………… 
 
Věcnou správnost zápisu ověřili:                  
 
                                                                                                        
                                         RNDr. Jiří Melcher         …………………………………………… 
   
 
                        doc. PhDr. Daniel Drápala, PhD.      …………………………………………… 
 
 
 
 


