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Komise Rady města Rožnov pod Radhoštěm, 

zápis ze společného jednání stavební komise (SK)  

a kulturní komise (KK)  

Datum zasedání komise: 11. 11. 2019 

Místo zasedání:  zasedací místnost Hasičského záchranného sboru Rožnov pod  

                                              Radhoštěm  

Předsedající:   doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D, předseda KK (DD) 

                                              Ing. arch. Karel Janča, předseda SK (KJ)    

Přítomni členové KK: Mgr. Jan Petružela, Ph.D. (JP), Zbyněk Tvarůžek (ZT), Hana 
Crhová (HC),  ak. soch. Igor Kitzberger (IK)   

Omluvení členové:   Ing. Petra Kafková,  PhDr. PhDr. Eva Kumínková, Ph.D. 

Neomluvení členové:  --- 

Přítomni členové SK:          Ing. arch. Daniel Baroš (DB), Jiří Koleček (JiK), Jaromír   

                                              Koryčanský (JK), Ing. arch. Ondřej Kramoliš (OK)   

Omluvení členové SK:        --- 

Neomluvení členové SK:    --- 

Přizvané osoby: Ing. Radim Holiš,  Ing. Jan Kučera, MSc., Mgr. Kristýna Kosová, 

Mgr. Martin Drápal, Ing. arch. Jan Horký, Ing. Dita Vávrová,    

Bc. Pavel Zajíc, Mgr. Jakub Sobotka 

 

Začátek zasedání:  15.00 h 

 

Program jednání: 

Tématem setkání představitelů města, členů komisí i přizvaných hostů byly aktuální 

informace k projektům kulturní infrastruktury: Kulturního centra  (KC) a Stavební úpravy a 

přístavby knihovny v Rožnově  pod Radhoštěm   

Rozprava ke Kulturnímu centru: 

Starosta přítomné přivítal a informoval je o aktuálním stavu přejímaní projektové 

dokumentace ke KC od projekčního týmu, vysvětlil dříve avizovanou informaci o neveřejné 

povaze  projektu KC a nastínil další vývoj realizačního procesu.  

Ing. Dita Vávrová spolu s Ing. arch. Janem Horkým přiblížili stav dokumentace KC, proces 

připomínkování projektu ze strany oponentů a vypořádání posudků ze strany projektanta i 

následnou kontrolu ze strany zadavatele – města. V tuto chvíli je projektová dokumentace ve 

fázi DPS (dokumentace pro provádění stavby) předána, je vydáno stavební povolení, 

diskutuje se nadále jednotlivé položky rozpočtu – zejména technologické celky, připravuje se 

zadání na soutěž na dodavatele. Současný rozpočet projektu je 224 mil. korun včetně DPH. 

Projektová dokumentace řeší stavbu KC v pasivním standartu. Pan starosta vysvětlil důvody 

stanovení ceny (nárůst ceny stavebních prací v mezidobí cca o 30%), informoval o možnosti 
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externí podpory (materiálové, finanční) i o tom, že je zadán provozně-ekonomický model 

provozu KC. Stavět (bourat) by se mělo začít v předprázdninovém období 2020. 

JP se dotazuje na reklamační záruky projektu – do projektové dokumentace se při potřebě 

opravy dá vstoupit a) reklamačním řízením, b) objednáním zapracování požadované opravy. 

Jinak na celkové dílo je požadována záruka 60 měsíců na kvalitu. Ing. D. Vávrová doplňuje, 

že opravená dokumentace bude opět posouzena externími hodnotiteli, a to jak stavební část, 

tak celky technologické, s cílem maximální optimalizace projektu, 

JK vznesl dotaz na napadnutelnost aktuální ceny – Ing. arch. Horký odpovídá, že budeme 

soutěžit obestavěný objem stavby, cena do soutěže je jako orientační prvek, projektanti 

připravují relevantní slovní komentář k danému položkovému rozpočtu včetně informaci o 

nárustu ceny, 

DD se dotazuje na provozně-ekonomický model – ze strany města byl zadán, pan ředitel T-

klubu pracuje na vlastní analýze, k níž byl přizván i externí subjekt, informace budou podány 

veřejně na jednání zastupitelstva 10. 12. 2019, s materiálem se seznámí také KK na 

nejbližším možném jednání. 

KJ vznesl dotaz jak je to s projektovou dokumentací, kterou zřejmě již nebude město měnit. 

Odpověď starosta RH – projektová dokumentace je daná, nyní se jedná o tom, za kolik se 

podaří KC postavit.    

Dotaz na další možné úspory – ze stavební části a části přípravy pro technologie se ubírat 

nebude (nelze) a možné úspory jsou jen v prvcích jednotlivých technologií a koncových 

prvcích vybavenosti, bude dospecifikováno. 

DD upozornil na skutečnost, že do nově vybudované budovy bude přenesena stará 

technologie ze stávajícího kina (včetně plátna), což sice přinese úsporu, ale sníží kvalitu 

poskytovaných služeb (ve srovnání s jinými kulturními centry disponujícími moderní 

technologií). 

Je diskutována programová skladba KC – Ing. Beníček informuje o tom, že je zadán 

provozně-  ekonomický model KC, studii modelu přijede představit zhotovitel na zasedání 

RM.    

ZT se informuje na vybavení a fungování cateringu s tím, že pro dobré fungování cateringu 

je nutné vybudovat vhodné zázemí. Toto je nutnost i s ohledem na absenci restaurace.     

JK avizuje možnosti sponzorství, darování – viz. externí podpora projektu KC. 

JiK vznesl dotaz na provoz staveniště, z důvodu blízkosti základní školy je nutné zajistit 

bezpečnost dětí. Odpověď- bude souviset s podmínkami pro soutěž, bude zajištěn příjezd ke 

školám včetně bezpečnosti dětí a zajištění staveniště. 

Rozprava k projektu stavební úpravy a přístavba knihovny: 

Ing. arch. Horký informuje o stavu projektu rekonstrukce a přístavby knihovny, aktuálně se 

rozpočtově pohybujeme kolem 60 mil. korun, hledáme řešení otázku posílení zdrojů (opět se 

do kalkulované ceny promítá zdražení stavebních prací), Ing. Dita Vávrová informuje o 
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aktuálním stavu projekčních prací (jsme ve fázi dokumentace pro provádění stavby), bude 

nadále upřesňován a to i včetně rozpočtu projektu. I na tento projekt jsou plánovány 

oponentní posudky a projde stejných procesních schématem jako projekt KC. 

DD prezentoval usnesení KK z jara 2019, kdy byla konstatována a kvitována pečlivá a 

promyšlená rozvaha dostavby ze strany vedení a pracovníků MK (totéž KK nemohla 

konstatovat u zadání vzešlého na dostavbu KC ze strany někdejšího vedení T Klubu). 

DB vznesl dotaz na to, zda je v pasivním standartu projektována nová přístavba i původní 

starší část. Odpověď – je počítáno v pasivním standartu jen s přístavbou.    

Závěr jednání : členové komisí byli seznámeni s aktuálním stavem rozpracovanosti obou 

investičních akcí – Kulturního centra i stavebních úprav a přístavby knihovny a berou  toto na 

vědomí.   

 

NA SPOLEČNÉM SETKÁNÍ STAVEBNÍ A KULTURNÍ KOMISE 11. 11. 2019, 

PŘEDSTAVITELŮ MĚSTA A PŘIZVANÝCH HOSTŮ NEBYLO PŘIJATO ŽÁDNÉ 

USNESENÍ. 

 

Další podněty a  informace budou předány členům jednotlivých výrobních výborů, kdy 

jednání výborů je plánováno na 26. 11. 2019. 

Detailní informování k projektům včetně způsobu financování proběhne na setkání 

Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm, dne 10. 12. 2019.  

 

 

 

Konec zasedání:  17:00 h 

 

Zapsali:  Ing. Martin Beníček            ……………………………… 
  tajemník kulturní komise  
 
                       Ing. Hana Žatková 
                       tajemník stavební komise                                     ………………………………    
 
                     
 

Zápis ověřil:  doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D            ……………………………… 
  předseda kulturní komise 
 

Zápis ověřil:  Ing. arch. Karel Janča    
                       předseda stavební komise                                      ……………………………….. 
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Přílohy: 

1. Prezenční listina   

 


