
  1/35 

 

 

ZÁPIS 

z 4. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm 

konané dne 21. 2. 2023, od 14:00 

 

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu zasedání.  

Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení. 
 
Přítomni: Bc. Markéta Blinková, Jana Dlabajová, Mgr. Martin Drápal, doc. PhDr. Daniel 
Drápala, Ph.D., Mgr. Jan Fiedler, Mgr. Tomáš Gross, Ing. Radim Holiš, Petr Jelínek, Mgr. 
Miroslav Kokinopulos, Jaromír Koryčanský, Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Jan Kučera, MSc., Ing. 
Radúz Mácha, MUDr. Zdeněk Němeček, Ing. Jiří Pavlica, Ing. Antonín Slovák, Ing. Petr Stolář, 
Mgr. Rostislav Szeruda, Ing. Petr Uličný, Mgr. Aneta Valasová 
Omluveni: Bc. Zdeněk Kypet, Dis  
Pracovníci městského úřadu: Ing. Martin Beníček, Ing. Petr Čtveráček, Mgr. Petra 
Graclíková, Ing. Michaela Hanzl, Ing. Martin Hrnčárek, Bc. Miroslav Kovář, Ing. Michal Laktiš, 
Bc. Aleš Pilař, Bc. Pavlína Štefániková Plesníková, Mgr. Lucie Vančurová  
Právníci: Mgr. Petra Pšenicová, Mgr. Hana Martinátová  
Tajemník: Ing. Lenka Pavelková  
Zapisovatel: Blanka Sapíková  
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Pavlica, Mgr. Jan Fiedler  
Návrhová komise: Mgr. Martin Drápal, Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Antonín Slovák  
  
Úvodní text: 
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta města (dále jen předsedající) ve 14:00 hod. Celé 
jednání zastupitelstva je jako vždy vysíláno živě v rámci kabelových rozvodů společnosti TKR 
Jašek a TKR město, 4M a na webových stránkách společnosti TV Beskyd. 
 
Program jednání: 
A) Procesní body 
1 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3 členné návrhové komise 
2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města   
B) Útvar tajemníka 
3 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů 
4 - Zpráva o činnosti rady města  
5 - Informace o investičních akcích Kulturní centrum a Přístavba městské knihovny   
C) Odbor kanceláře starosty 
6 - Informace o spolupráci města Rožnov pod Radhoštěm s partnerskými městy v roce 2023  
D) Odbor strategického rozvoje a projektů 
7 - Zpráva o činnosti Odboru strategického rozvoje a projektů 
8 - Aktualizace Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města  
9 - Projednání a schválení Plánu přípravy na stárnutí 2023–2024 a Rodinné politiky města 
Rožnov pod Radhoštěm 2023-2024  
10 - Projednání a schválení deklarace k podpoře udržitelného rozvoje v rámci Místní  
agendy 21  
E) Odbor finanční 
11 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 1/2023 
12 - Poskytnutí zápůjčky za účelem financování nové zubní ordinace  
F) Odbor školství a kultury 
13 - Programová podpora 2023 
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14 - Projednání a schválení dodatku č. 8 smlouvy o spolupráci s Národním muzeem v přírodě, 
příspěvkovou organizací, Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm   
G) Odbor správy majetku 
15 - Projednání a schválení koupě pozemku p. č. 211/6 o výměře 10 m2 v k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm, ve vlastnictví I H 
16 - Projednání a schválení koupě pozemku p. č. 6453 o výměře 14 m2 ve vlastnictví L D a 
prodej části pozemku p. č. 4933 o nové výměře 195 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm do majetku L D, vše k.ú. Rožnov pod Radhoštěm.  
17 - Projednání a schválení koupě pozemků p. č. 35/4 o výměře 8 m2, p. č. 1337/3 o výměře 
40 m2 a p. č. 1337/72 o výměře 17 m2, vše v k. ú. Tylovice, ve vlastnictví A B  
18 - Projednání a schválení koupě pozemku p. č. 216/4 o výměře 20 m2 v k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm, ve vlastnictví M C.  
19 - Projednání a schválení koupě pozemku p. č. 36/2 o výměře 3 m2 v k. ú. Tylovice, ve 
vlastnictví K S  
20 - Projednání a schválení kupní smlouvy č. 20/2023/OSM mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm a Národním muzeem v přírodě (prodej pozemku města p. č. 3690/34 v k.ú. Rožnov 
pod Radhoštěm - bývalý náhon u administrativní budovy Národního muzea v přírodě).  
21 - Projednání a schválení kupní smlouvy č. 19/2023/OSM mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm a SYNOT REAL ESTATE, k.s., (koupě budovy čp 487 - Společenský dům a 
okolních pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm).  
22 - Projednání a schválení Plánu Společných Zařízení (PSZ) v rámci probíhající "Komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm" v lokalitě Hradisko   
H) Různé 
23 - Vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm dne 10. 
března 2023 
24 - Výroční zpráva o činnosti městské policie 2022  
25 - Zahájení a provedení kontroly hospodaření Téčka, příspěvkové organizace města za rok 
2021 a 2022  
26 - Informace, podněty  
 
  
A) Procesní body 
1 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3 členné návrhové komise - 
předkládá: Ing. Jan Kučera, MSc.   
Důvodová zpráva:  
Předmětem tohoto podání je jmenování zapisovatele zasedání a určení dvou ověřovatelů 
zápisu a tří členů návrhové komise. 
 
Zapisovatele zasedání jmenuje v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Rožnov pod 
Radhoštěm (dále jen "Jednací řád") předsedající přímo na zasedání zastupitelstva. O 
zapisovateli se nehlasuje. Jméno zapisovatele se uvede v zápise ze zasedání zastupitelstva.  
  
Určení ověřovatelů zápisu vyplývá z § 95 zákona o obcích, který stanoví, že o průběhu 
zasedání zastupitelstva města je pořizován zápis, který podepisuje starosta nebo 
místostarostové a určení ověřovatelé. Ověřovatele navrhuje v souladu s Jednacím řádem 
předsedající přímo na zasedání zastupitelstva města a zastupitelé o jejich určení hlasují - viz 
návrh usnesení č. 1, který bude doplněn přímo na zasedání zastupitelstva.  
 
Určení tří členů návrhové komise stanoví Jednací řád. Členy návrhové komise navrhuje 
předsedající přímo na zasedání zastupitelstva města a zastupitelé o jejich určení hlasují - viz 
návrh usnesení č. 2, který bude doplněn přímo na zasedání zastupitelstva. Určení členové 
návrhové komise si zvolí předsedu. 
 
usnesení č. 1/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako ověřovatele zápisu tohoto zasedání 
zastupitele pana Jiřího Pavlicu a Jana Fiedlera. 
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Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Z. Němeček)  
  
usnesení č. 2/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto 
zasedání zastupitele Martina Drápala, Kristýnu Kosovou a Antonína Slováka. 
 
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 2 (M. Drápal, A. Slovák), Nehlasovalo: 1 (Z. Němeček)  
 
2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města - předkládá: Ing. Jan Kučera, 
MSc.   
Důvodová zpráva:  
Přílohou tohoto bodu je návrh programu zasedání zastupitelstva města (pozvánka) ve znění, 
ve kterém byl v souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích vyvěšen na úřední desku MěÚ.  
 
Před schválením navrženého programu vyzve předsedající zastupitele k podání návrhu na 
doplnění nebo změnu v navrženém programu. Zastupitel má právo navrhnout doplnění 
programu o nový bod, navrhnout stažení bodu či navrhnout přesunutí pořadí bodů. O 
jednotlivých návrzích se hlasuje bez rozpravy v pořadí v jakém byly podány. Pokud podá návrh 
na stažení bodu předkladatel bodu, o stažení se nehlasuje. Informace o stažení bodu 
předkladatelem se uvede v zápise.  
 
Nakonec se hlasuje o programu jako celku. 
 
Pokud nebyly na výzvu předsedajícího podány žádné návrhy na doplnění či jinou změnu 
programu, hlasuje se o návrhu usnesení uvedeném jako prvním v pořadí: "Zastupitelstvo 
města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva města dle 
předložené pozvánky."  
 
Pokud byly na výzvu předkladatele podány a přijaty návrhy na doplnění či jinou změnu 
programu, nebo předkladatel stáhl svůj bod, hlasuje se o návrhu usnesení uvedeném jako 
druhém v pořadí: "Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání 
zastupitelstva města dle předložené pozvánky aktualizované na zasedání zastupitelstva 
města".  
   
usnesení č. ../4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města dle předložené pozvánky. 
 
Hlasování: Pro: 0, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 20 (M. Blinková, J. Dlabajová, M. 
Drápal, D. Drápala,, J. Fiedler, T. Gross, R. Holiš, P. Jelínek, M. Kokinopulos, J. Koryčanský, 
K. Kosová, J. Kučera,, R. Mácha, Z. Němeček, J. Pavlica, A. Slovák, P. Stolář, R. Szeruda, P. 
Uličný, A. Valasová)  
  
usnesení č. 3/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje zařazení bodu s názvem Zahájení a 
provedení kontroly hospodaření Téčka, příspěvkové organizace města za rok 2021 a 2022 do 
programu dnešního zasedání zastupitelstva za bod č. 24. 
 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Z. Němeček)  
  
usnesení č. 4/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města dle předložené pozvánky aktualizované na zasedání zastupitelstva města. 
 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Z. Němeček)  
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B) Útvar tajemníka 
3 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení 
podnětů - předkládá: Ing. Lenka Pavelková   
Důvodová zpráva:  
Smyslem tohoto bodu je poskytnout zastupitelům města souhrnnou informaci tajemníka 
městského úřadu o plnění úkolů uložených městskému úřadu zastupitelstvem města a o 
způsobu vyřízení podnětů z minulého zasedání zastupitelstva města.  
 
Seznam úkolů a podnětů společně s komentářem o aktuálním stavu jejich plnění je přílohou 
tohoto podání. 
 
Zastupitelé mají možnost stav plnění úkolů a vyřizování podnětů sledovat i průběžně přímo v 
SW určeném pro přípravu a konání zastupitelstva, do kterého mají zřízený přístup.  
 
 
4 - Zpráva o činnosti rady města - předkládá: Ing. Lenka Pavelková   
Důvodová zpráva:  
Předmětem tohoto bodu je informovat zastupitele města o činnosti rady města. 
 
Rada města se od posledního řádného zasedání zastupitelstva sešla celkově na 9 zasedáních 
v termínech: 12. 12., 13. 12., 21. 12. 2022, 6. 1., 16. 1., 23. 1., 31. 1., 6. 2., 13. 2. 2023. Celkem 
bylo projednáno 102 bodů. 
Přijatá usnesení z jednotlivých zasedání jsou zveřejněna na internetových stránkách města, 
nebo na sdíleném disku (Google). Zde jsou také uloženy podkladové materiály týkající se 
jednotlivých zasedání rady města. 
__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
R. Mácha – doporučuje, že by bylo dobré představit nového jednatele městských lesů p. 
Macíčka zastupitelům, to samé navrhuje u p. Žáka. Dotazuje se, s jakým výsledkem proběhla 
prezentace společnosti Tunill. Dále se dotazuje na dopis lékařů z polikliniky s žádostí o různé 
úpravy a rekonstrukci prostor. Myslí si, že bude třeba provést odborné posouzení a stanovení 
si priorit.  
J. Kučera – informuje, že p. Macíček nastupuje k 1.4.2023, je v plánu, že na následujícím 
zastupitelstvu představí svou vizi. Společnost Tunill – zatím řeší Švédsko, budou to modelovat 
na naše město, financovat to budou oni. Na jednání byli přizváni p. Pšenička a společnost 
KOVED, je potřeba to promyslet. Dopis lékařů se na radě projednával a jednatel Komerčních 
domů má za úkol rekonstrukci polikliniky připravit a 9.3.2023 proběhne schůzka s lékaři, kde 
se to prodiskutuje. 
M. Drápal – informuje, že v tuto chvíli je vydáno stavební povolení na rekonstrukci polikliniky. 
Budou se upravovat společné prostory, řeší se otázka vzduchotechniky. Snahou při 
rekonstrukci bude udržet polikliniku vchodu a dělat tu rekonstrukci za provozu. 
J. Pavlica – dotazuje se na dvojí jednatelství v rámci krytého bazénu. 
J. Kučera – informuje, že to bude probíráno v bodě „různé“. 
J. Pavlica - má druhý dotaz ohledně prezentace všech společností, hlavně u Komerčních 
domů, že plán na letošního roku byl +140 tis. Kč a ve finále je to – 747 tis. Kč. Bere v úvahu, 
že teď už je společnost bez zimního stadionu, který tam působil neplechu. Plán na letošní rok 
je +11 tis. Kč. Dotazuje se, jakou máme jistotu, že dosáhneme toho kladného výsledku.  
M. Drápal – informuje, že to 4 čtvrtletí ještě uzavřeno není, v tuto chvíli probíhá uzavírání a 
finální výsledek bude známé až na konci března. Do letošního hospodaření už je zohledněn 
růst cen energií, tak aby ty výsledky skutečně dopadly, tak jak mají. Velkou část všech aktivit, 
které budou Komerční domy v letošním roce dělat, se týkají právě polikliniky a rekonstrukce 
vstupních prostor. 
J. Pavlica – dotazuje se, na navyšování nájemného. 
M. Drápal – odpovídá, že u polikliniky mají lékaři ve svých smlouvách inflační doložku, kde ve 
2. čtvrtletí dochází ke zvyšování nájmu. 
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K. Kosová – doptává se na provoz městské polikliniky, že pokud se ten systém bude kompletně 
předělávat, tak je potřeba to zastupitelům představit.  
J. Kučera – souhlasí, že to bude předloženo v rámci pracovního setkání se zastupiteli.  
K. Kosová – doplňuje, že bude potřeba, aby tam byl někdo, kdo zastupuje společnost, která to 
předkládá. 
R. Holiš - dotazuje se na úpravu dopravního značení na ulici Nerudova, kdy v minulosti byla 
dopravní studie, která se dvakrát komunikovala s občany. Žádá radu o vysvětlení, jakým 
způsobem se bude s dopravní situací okolo náměstí dále pokračovat.  
T. Kučera - odpovídá, že ul. Nerudova se vrací do původní podoby po přechodném řešení. 
Tato změna byla z důvodu úprav na ul. Na Zahradách, kde se stavěl chodník a v návaznosti 
na to se měnilo dopravní značení.  
R. Holiš - informuje, že hnutí ANO, chce prověřit ukončení vztahu se společností Navláčil, 
abychom měli jistotu, že usnesení z prosincového zastupitelstva k tomuto bodu jsou 
pravomocně v pořádku i procesně. Tímto by chtěl podat podnět a žádá vedení města a 
Městský úřad, aby se tímto podnětem oficiálně zabýval. Pan Holiš čte zadání podnětu, který 
předává písemně. PODNĚT 
J. Kučera - děkuje za podnět, kterým se město bude zabývat. Dále chce zdůraznit, že dohoda 
o narovnání, byla schválena. Jedná se o snahu město chránit před možnými soudními spory. 
Znalecký posudek z ledna tohoto roku potvrdil, že v projektové dokumentaci jsou nedostatky 
a v některých případech i vady.  
T. Gross – přemýšlí, proč klub Ano, nenechá za sebe na Ministerstvu vnitra toto prověřit. Pokud 
by to měl být úkol, který má město splnit, tak by to měl být úkol uložen starostovi města.  
M. Drápal – doplňuje, že změna na ul. Nerudova je logická. 
J. Kučera – informuje, že si město tento text prostuduje a předá kontrolnímu výboru.  
K zápisu je přiloženo.  
__________________________________________________________________________ 
 
 
5 - Informace o investičních akcích Kulturní centrum a Přístavba městské knihovny - 
předkládá: Ing. Lenka Pavelková   
Důvodová zpráva:  
Obsahem tohoto bodu je informace o aktuálním stavu projektu realizace stavby "Kulturního 
centra" a "Přístavby a rekonstrukce knihovny" v návaznosti na řízení projektu. Podrobnější 
informace o současném postupu řešení investice "Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm" 
- část VZ 01 hlavní stavba bude zastupitelům sdělena starostou města při pracovním setkání 
dne 20.02.2023. 
  
__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
Diskuze ke knihovně: 
R. Holiš - dotazuje se na poměr nákladů 90 mil u knihovny, kolik z toho je bráno na tu novou 
část a na rekonstruovanou část.  
p. Čtveráček – nemá tyto podklady u sebe, informuje, že je doplní později. 
 
Diskuze ke kulturnímu centru: 
R. Mácha - dotazuje se, že pokud tomu rozumí, tak že se konečně nějakým způsobem domluvil 
autor projektové dokumentace se s hodnotitelem (VUT) a do pátku tohoto týdne, by měla být 
zaktualizována DPS dokumentace a nemělo by nic bránit tomu, aby bylo vypsáno nové 
výběrové řízení na dodavatele stavby. Navrhuje, aby bylo přijato usnesení, abychom 
pokračovali v realizaci stavby. 
J. Kučera - si myslí, že je třeba se dohodnout, jaký bude další postup, až tu dokumentaci 
získáme. Sděluje osobní pocit, že ne všechny oblasti byly ve shodě v tom, jak se na to dívá 
ústav VUT a jak se na to dívá pan architekt Rak. Ve chvíli, kdy to obdržíme a podíváme se na 
to s naším odborem investic, poté se můžeme k tomu jako zastupitelé potkat.  
R. Holiš - chce, doplnit k podnětu, který podal klub ANO, že jednoznačně chceme mít jistotu, 
že kroky, které činí město jsou dále nenapadnutelné. Dnes tady padlo, že na úřadě není žádný 
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odborník, který to zkontroluje, on však vidí hned dva autorizované inženýry. Chtěl by slyšet, 
jestli město chce pokračovat nebo nechce. Nerozumí tomu, jak se někdo může v posudku ptát 
znaleckého ústavu, který není na dokumentace ale spíše na technická řešení, jestli ta budova 
je navržena v pasivu nebo ne. Potvrdil to odborník, který to garantuje a také Národní dotační 
úřad, který na to přidělil dotaci. Pokud se budete ptát ještě rok, tak potom ta stavba bude stát 
pouze víc peněz. 
J. Kučera - reaguje, že to co dělá vedení od října, je že chrání město a snaží se eliminovat 
škody, které by mohly nastat. Informuje, že vedení města chce pokračovat. Dotazuje se p. 
Holiše, jestli s tímto projektem, který v pátek přijde, chce pokračovat a zda jako autorizovaný 
inženýr je ochotný se zaručit v tom že ten projekt je bezvadný a že považuje za zbytečné, aby 
to posuzoval kdokoliv jiný, že není potřeba názoru více odborníků. Všichni stavaři, se kterými 
se bavil, mu řekli, že je to složitý projekt, aby se k tomu komplexně vyjádřili, je tam tolik profesí, 
které to musí posoudit a upozorní nás na rizika, která mohou nastat a můžou znamenat, že ta 
budova by třeba nesplnila to co má. 
R. Holiš - odpovídá, že tu zodpovědnost už jednou přijal a měl pojistky, které byly v projektové 
dokumentaci, byla to položka, která se jmenovala dílenská dokumentace, tato položka 
všechny tyto detaily řeší a má vysvětlovat. To, že dodavatel neuměl komunikovat s 
architektem, to jsme si tady už řekli opakovaně, tak to nemůže garantovat žádný z odborníků, 
protože my si toho dodavatele vybrat prostě nemůžeme. Tímto chtěl říct to, že pokud to 
budeme oddalovat a bude mít za sebou 150 pojistek, tak se nemusíme dočkat stavby vůbec. 
Stavba jako taková je proces, to potvrdila i debata mezi architektem a VUT, že každá stavba 
má několik procesů, kterými se dá dojít k cíli. Bohužel dodavatele jsme si nevybrali sami, byl 
vybrán výběrovým řízením, které bylo legitimní a bylo zákonné. 
J. Kučera - informuje, že není projektant ani architekt, jen pozbyl poznání o tom, že část věcí 
naše projektová dokumentace přesouvala na dílenskou dokumentaci a to je v rozporu s 
platnou legislativou týkající se stavebního zákona. Tohle potřebujeme napravit a nemůžeme 
to přenášet na dílenskou dokumentaci, tam je jasně řečeno, co má obsahovat, ale nemůžeme 
říkat, že to je pojistka, za to že nemáme dopracované dílo, které jsme si objednali. 
K. Kosová - navrhuje, aby se zastupitelé v tuhle chvíli domluvili, kdy se sejdou. Pokud má být 
dokumentace odevzdána 25.2.2023, aby si řekli co dál. Chtěla by připomenout, že už na 
minulém zastupitelstvu navrhovala, ať se obnoví výrobní výbor, který by měl větší důvěru nebo 
vážnost. 
J. Kučera - informuje, že by chtěl umožnit přístup všem zastupitelům a navrhuje skupinu doplnit 
o odborníky z oblasti kultury, stavařiny, architektury.  
K. Kosová - sděluje, že je důležité, aby to pojalo všechny zastupitele. 
J. Kučera- informuje, že dokumentaci dostaneme v pátek a následně se ozveme s termínem. 
R. Holiš - dotazuje se, kdo vymyslel a jaká motivace vedla k otázce na pasiv, který posoudili 
již tři nezávislé pro sobě následující kontroly. 
L. Pavelková - odpovídá, že to byla ona a p. Švec se souhlasem vedení města, protože pan 
architekt Rak pracoval v průběhu měsíce července až listopadu na několika úpravách 
projektové dokumentace, které právě měly vliv na tepelnou izolaci. Bylo tam několik 
parametrů, které zhoršovaly celkový stav budovy. Proto jsme požádali pana architekta Raka, 
aby doplnil celkový přepočet budovy, co se té pasivity týče, protože tento podklad chyběl. 
Tímto dostalo VUT zadání, aby v rámci posuzování dokumentace zhodnotilo, jestli tyto 
parametry byly naplněny. 
R. Holiš - se dotazuje, proč byla na pozemní stavitelství do Brna poslaná dokumentace z roku 
2019. 
J. Kučera - odpovídá, že hrozilo riziko soudního sporu, protože na základě této dokumentace 
se soutěžilo 3x a mohl by se ozvat někdo, ze soutěže, že s tím měli spojené náklady a v 
případě, že by se prokázalo, že ta dokumentace byla vadná a nešlo podle ní realizovat, tak 
hrozily žaloby na způsobenou škodu. Dále informuje, že město nemělo žádnou jinou finální 
dokumentaci, kterou by mohlo nechat posoudit. Finální dostaneme až 24.2.2023 podle toho 
jak je přislíbeno Archteamem. Dále odpovídá, proč se město ptalo na pasiv, tak je to proto, že 
na pasiv je 120 mil. dotace a kdyby ta budova nesplnila pasivní standard, tak město přijde o 
120 milionů Kč. a to rozhodně stojí za to se zeptat nezávislého odborníka, jestli podle nich tato 
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budova splňuje pasivní standard a nezpůsobilo to více nákladů, naopak je to nejdůležitější co 
nás zajímá.  
L. Pavelková - informuje, že FAST bude posuzovat, jestli ta nová upravená dokumentace je 
použitelná pro soutěž, takže v rámci nějakého srovnání původní a nové dokumentace, 
potřebovalo mít VUT nějaký podklad a zaměřit se i na parametry, které se týkají schválení té 
dotace. 
J. Koryčanský - doplňuje, že je důležité, abychom to posoudili stoprocentně, aby v případě, 
kdyby to vyhrála některá stavební firma, aby se to dalo postavit. Uvědomme si, že skutečně 
tato dřevostavba není klasická zděná stavba, jsou tam natažené dráty, už je nachystané, kde 
povede potrubí a k tomu už není možné udělat jakýkoliv zásah. Chceme, aby ta projektová 
dokumentace byla 100 % a buďme rádi, že máme posudek takový, jaký máme, abychom mohli 
stavět, ale ne za každou cenu a ukvapeně. 
J. Dlabajová – dotazuje se, která je poslední schválená stavební dokumentace. 
J. Kučera – poslední realizační dokumentace je z konce roku 2019. Před tím předcházela 
stavební dokumentace, tímto prosí p. Čtveráčka, aby to dohledal a doplnil, případně poté 
poslal. 
P. Čtveráček – doplňuje informace na dotaz p. Holiše u knihovny, kde objekt přístavby je 56 
% z ceny díla, objekt staré budovy je 20 % a ostatní plocha činní 24 %.  
R. Holiš - upřesňuje, že ověřená dokumentace stavebním úřadem na základě které bylo 
vydané stavební povolení, předcházela dokumentaci pro výběr zhotovitele, kterou teď tady 
diskutujeme a na kterou byl vydán posudek. Byla opravdu předána v roce 2019. Pokud se tady 
budeme bavit opravdu férově, co se týče té legitimní dokumentace, kterou teď město má, tak 
během těch 3 soutěží pana architekt několikrát tu dokumentaci korigoval a odpovídal na 
připomínky podle toho město upravovalo tu zadávací dokumentaci. Nesouhlasí s tím, že jediná 
a poslední předaná je z roku 2019, ví že je to zkompletovaná dokumentace z listopadu 2020, 
která všechny změny v průběhu stavby zahrnovala. Proto se dneska ptal, proč byla 
posuzována dokumentace z roku 2019, která vůbec nereflektovala ty tři roky práce, které v 
tom on jako autorský dozor dělal.  
R. Mácha – sděluje, že budeme mít v pátek aktualizovanou DPS a řekněme si, jestli chceme 
jít cestou odborného certifikovaného posouzení, které reaguje na několik opravných podnětů. 
J. Kučera - informuje, že na VUT byly kladeny dotazy týkající se akustiky tohoto objektu, která 
byla navržena na 90 decibelů, což znamená, že ta budova podle toho projektu postavená by 
nesplnila normu hluku přes den a je vysoce pravděpodobné, že by nesplnila hodnotu hluku po 
22:00 hod. Pokud v nové dokumentaci neuvidíme opatření v oblasti akustiky, tak budeme chtít, 
aby to někdo posoudil, než se do té stavby pustíme. 
J. Koryčanský - sděluje, že všichni si vyslechli ty závady, které jsou katastrofické a snažíme 
se to opravdu odstranit. Zrovna ty akustické, při kterých si neumí představit, že by se to 
postavilo za tolik milionů a po 22 hod se to muselo zavřít. Chtěl by se vrátil zpátky k dohodě 
se společností Navláčil, že byla nějakým způsobem akceptována, protože město by skutečně 
přišlo možná o 20 milionů korun, kdyby se s námi soudili. Dovoluje si říct, že ty nedostatky na 
které tam je poukázáno, budou stát více peněz.  
J. Kučera - prezentuje tabulku, kterou zaslal generální dodavatel pro přehlednost, aby bylo 
vidět, jak se průběžně na dokumentaci pracovalo. Pokud zastupitelé budou chtít bude k 
dispozici k nahlédnutí. 
J. Dlabajová - se dotazuje, proč tedy nebyly p. Rakovi poslány všechny připomínky. 
J. Kučera - sděluji pro shrnutí, že projektová dokumentace je z roku 2019, podle ní se třikrát 
soutěžilo a podle ní město zahájilo stavbu. Stavba se přerušila, protože dodavatel stavby řekl, 
že podle této projektové dokumentace nejde stavět. Město na základě toho zadalo posudek, 
protože hrozil soudní spor a město potřebuje vědět, jestli tato projektová dokumentace, která 
byla předmětem stavby byla v pořádku či nikoli a zda dodavatel stavby měl oprávněný nárok 
odstoupit. 
__________________________________________________________________________ 
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C) Odbor kanceláře starosty 
6 - Informace o spolupráci města Rožnov pod Radhoštěm s partnerskými městy v roce 
2023 - předkládá: Mgr. Petra Graclíková   
Důvodová zpráva:  
Město Rožnov pod Radhoštěm má k dnešnímu dni uzavřeny Smlouvy o partnerství s městy 
Bergen (Německo), Śrem (Polsko), Považská Bystrica (Slovensko) a Körmend (Maďarsko).S 
partnerskými městy jsou k dnešnímu dni programové dodatky spolupráce na rok 2023 ve fázi 
návrhu a budou podepsány představiteli daných měst při nejbližším možném setkání. 
Programové dodatky, které specifikují obsahovou náplň a jednotlivé aktivity konané v rámci 
této partnerské spolupráce jsou v příloze tohoto podání. Město Rožnov pod Radhoštěm má ve 
svém rozpočtu schválenou částku 100 tis. korun, kterou může použít na finanční podporu 
jednotlivých aktivit. Program spolupráce se slovenskou Považskou Bystricí na rok 2023 
obsahuje 8 bodů, mezi nejvýznamnější aktivity patří Dny města Rožnov pod Radhoštěm, Dny 
Povážské Bystrice a tradiční Jánošíkov dukát. Program spolupráce s německým Bergenem a 
polským Śremem na rok 2023 obsahuje 9 bodů, mezi nejvýznamnější aktivity patří Dny města 
Rožnov pod Radhoštěm, Dny Śremu, spolupráce Klubu seniorů a také německý kurs pro 
studenty Gymnázia Rožnov v Bergenu. Program spolupráce s maďarským Körmendem na rok 
2023 obsahuje 10 bodů, mezi nejvýznamnější aktivity patří účast sportovců na Běhu rodným 
krajem Emila Zátopka, Dny města Rožnov pod Radhoštěm a zároveň vzájemné návštěvy 
folklórních souborů. 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1: OKS_Madarsko_CZ_HU.doc 
Příloha č. 2: OKS_Slovensko_CZ_SK.doc 
Příloha č. 3: OKS_Bergen_Srem_CZ.doc 
  
usnesení č. 5/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o rozsahu spolupráce 
města Rožnov pod Radhoštěm s partnerskými městy v roce 2023 dle důvodové zprávy a 
předložených příloh. 
 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (J. Pavlica)  
  
D) Odbor strategického rozvoje a projektů 
7 - Zpráva o činnosti Odboru strategického rozvoje a projektů - předkládají: Ing. Jan 
Kučera, MSc., Ing. Michal Laktiš   
Důvodová zpráva:  
Odbor strategického rozvoje a projektů městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm 
zabezpečuje strategické plánování města, zpracovává a aktualizuje strategické a koncepční 
dokumenty města, spolupracuje na ekonomickém rozvoji města a zajišťuje odbornou, 
metodickou a administrativní podporu při řízení dotačních projektů města. Hlavní pilíře 
činnosti: 
koordinace strategického plánování městakoordinace procesu komunitního plánování a 
prevence kriminalitykoordinace aktivit směřujících k udržitelnému rozvoji městazastřešení 
oblasti hospodaření s energiemiřízení dotačních projektůúzemní plánovaní 
Odbor strategického rozvoje a projektů zejména: • koncepčně plánuje strategický rozvoj města 
Rožnova pod Radhoštěm ve všech oblastech • metodicky a organizačně zabezpečuje 
vypracování a aktualizaci Strategického plánu rozvoje města a podílí se na jeho implementaci 
• identifikuje, vytváří, monitoruje, hodnotí a aktualizuje prováděcí krátkodobé dokumenty 
navázané na Strategický plán rozvoje města, tzv. akční plány • koordinuje spolupráci napříč 
odbory MěÚ při vytváření dalších strategických, koncepčních a rozvojových dokumentů města 
• podílí se na tvorbě sektorových koncepcí a zajišťuje koordinaci a odborný systémový servis 
pro zpracovatele sektorových koncepcí • identifikuje a eviduje rozvojové náměty na projekty, 
připravuje podklady pro schválení námětů na projekty v návaznosti na rozpočtové a dotační 
možnosti • odpovídá za koordinaci námětů, záměrů a projektů se schválenou dlouhodobou 
strategií a aktuálním akčním plánem rozvoje města • sleduje nové trendy strategického 
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plánování a regionálního rozvoje a navrhuje jejich aplikaci pro město Rožnov pod Radhoštěm, 
iniciuje nové projektové záměry • koordinuje projekt Zdravé město a místní Agenda 21 (MA21) 
a implementuje principy Zdravých měst a MA21 v rámci MěÚ (prosazování kvalitní komunikace 
úřadu s veřejností a jejího zapojování, prosazování zlepšení strategického řízení města k 
udržitelnému rozvoji a zavádění metod kvality veřejné správy, směřování ke kvalitě života a 
zdraví a realizace přenosu inspirace a dobré praxe) • koordinuje proces komunitního plánovaní 
rozvoje sociálních služeb a prevence kriminality • zastřešuje oblast hospodaření s energiemi: 
návrh a koordinace opatření v rámci energetického managementu města, vyhodnocování 
spotřeby energie v budovách ve vlastnictví města, provádění revizních činností, zpracovávání 
koncepčních dokumentů a akčního plánu města v oblasti energetiky • napomáhá spolupráci 
subjektů (např. obce, svazky obcí, místní akční skupiny, kraj, místní podnikatelé) v oblasti 
rozvoje regionu • v souladu se zákonem o podpoře regionálního rozvoje spolupracuje se 
Zlínským krajem, při přípravě a realizaci strategie rozvoje územního obvodu kraje a v souladu 
s místními podmínkami a rozvojovými dokumenty samostatně nebo ve spolupráci s jinými 
obcemi zabezpečuje nebo podporuje aktivity zaměřené na rozvoj územního obvodu obce • 
sleduje dotační tituly, zjišťuje možností využití dotací a dalších zdrojů financování investičních 
a neinvestičních rozvojových záměrů města a informuje o nových zdrojích • iniciuje nové 
projektové záměry • zajišťuje vyhledávání a koordinaci aktuálních příležitostí k získání 
mimorozpočtových příjmů (dotací a jiných zdrojů financování projektů města) • připravuje 
žádosti pro čerpání prostředků z EU a dalších zdrojů a zajišťuje podávání žádostí o dotace • 
zajišťuje odbornou a administrativní podporu při řízení dotačních projektů města včetně 
projektů spolufinancovaných z jiných zdrojů (Evropská unie, státní rozpočet, rozpočet kraje, 
nadace apod.) • koordinuje činnost dalších organizačních jednotek MěÚ spolupodílejících se 
na realizaci a profinancování projektu ve vztahu k dotacím • koordinuje řízení projektů napříč 
MěÚ i ve vztahu k městem zřízeným organizacím nebo založeným společnostem • 
spolupracuje s vyhlašovateli dotačních titulů • vede evidenci dotačních projektů. 
ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ (od roku 2020) 
 
Náplní práce je činnost úřadu územního plánování pro ORP Rožnov pod Radhoštěm, t. j. pro 
město Rožnov pod Radhoštěm a 8 obcí. Konkrétně jde o tyto činnosti: • pořizování územně 
plánovací dokumentace • pořizování územně analytických podkladů (ÚAP) • pořizování 
územně plánovacích podkladů (územních studií) • vydávání územně plánovacích informací, 
sdělení a vyjádření • vydávání stanovisek, závazných stanovisek a podkladů pro koordinovaná 
stanoviska pro územní a stavební řízení vedená stavebním úřadem • organizovaní a vedení 
pracovních, společných a veřejných jednání o územních plánech a jejich změnách.Celkový 
počet zaměstnanců odboru strategického rozvoje a projektů je momentálně na úrovni 14. 
Detailnější popis personální, pracovní a bilanční části odboru strategického rozvoje a projektů 
obsahuje příloha č. 1 a příloha č. 2 tohoto podání. 
  

Diskuze: 
R. Mácha – chce pochválit strategický odbor. 
__________________________________________________________________________ 
  
usnesení č. 6/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a bere na vědomí zprávu o činnosti 
odboru strategického rozvoje a projektů dle důvodové zprávy a předložených příloh. 
 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
 
8 - Aktualizace Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města - předkládají: Ing. 
Michal Laktiš, Ing. Jan Kučera, MSc.   
Důvodová zpráva:  
V rámci projektu Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm 
– RESTRAT, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, proběhlo zpracování nového 
Strategického plánu rozvoje města na roky 2021-2030. Strategický plán je dokumentem, který 
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je orientován na komplexní rozvoj území města a obsahuje standardně analytickou a 
návrhovou část, k tomu je připojena implementační metodika. Implementace je uskutečňována 
prostřednictvím aktivit, přičemž prioritní projekty jsou součástí každoročně upravovaného 
Akčního plánu a všechny ostatní aktivity jsou evidovány v tzv. Zásobníku aktivit. Projekty 
zařazené do Akčního plánu jsou podkladem pro přípravu rozpočtu na následující kalendářní 
rok. První Akční plán na roky 2022-2025 byl finalizován v rámci zpracování Strategického 
plánu rozvoje města na základě projednání a připomínkování členy Strategického výboru dne 
16. 2. 2021 a schválen společně se Strategickým plánem rozvoje města na období 2021-2030 
usnesením zastupitelstva města č. 8/15/ZM/23/02/2021 ze dne 23.2.2021. Schválený Akční 
plán na roky 2022-2025 předkládám v příloze č. 1 tohoto podání. Dne 25.1.2023 zasedal 
Strategický výbor Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm poprvé v novém volebním 
období a v novém složení. V rámci programu byl projednán i aktualizovaný Akční plán 
Strategického plánu rozvoje města. V rámci aktualizace došlo ke zpřehlednění aktivit. Z 
původního Akčního plánu zůstaly všechny původně definované a schválené aktivity, ke kterým 
byly doplněny nové (jsou vyznačeny hrubě v rámci přílohy č. 2). Zpřehlednění v rámci Akčního 
plánu znamená, že došlo k jeho rozdělení na 3 samostatné okruhy, které jsou v excelovském 
souboru, který tvoří přílohu č. 2 tohoto podání, nazvány následovně: 1. Akcni_plan 2023, 2. 
Prubezne_aktivity, 3. Akcni_plan 2024-2026. Každý okruh je uveden na samostatném 
pracovním listu. V této podobě byl Akční plán odprezentován i na prvním zasedání 
Strategického výboru dne 25. 01. 2023, přičemž Strategický výbor přijal toto usnesení: 
„Strategický výbor města schvaluje aktualizaci Akčního plánu SPRM a doporučuje ZM jeho 
schválení“ (Hlasování o prvním bodu jednání – Aktualizace Akčního plánu: přítomných 9 
fyzicky, 3 online přes ZOOM, 3 nepřítomni, VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: 11 pro, 1 proti). V 
Akčním plánu jsou zapracovány připomínky ze strategického výboru a aktualizovány finanční 
částky.Odbor strategického rozvoje a projektů tímto žádá zastupitelstvo města o schválení již 
předjednaného aktualizovaného Akčního plánu na roky 2022-2025, který je součástí 
Strategického plánu rozvoje města na roky 2021-2030. 
  
__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
J. Pavlica - chtěl by se zeptat, na rozpor mezi akčním plánem a rozpočtem. Společenský dům 
je jak v akčním plánu, tak v rozpočtovém opatření. Nerozumí proč tam není zároveň i kulturní 
centrum a knihovna. Dále tam vidí docela zásadní další položku, což je sportovní hala, kterou 
nevidí v rozpočtových opatřeních ani v rozpočtu.  
J. Kučera - odpovídá, že logika je taková, že akční plán posouvá klíčové věci ne však všechny 
co máme v rozpočtu. Důležité věci pro rozvoj města jsou v akčním plánu a stávají se 
podkladem pro rozpočet města. Sportovní hala byla v akčním plánu zařazena ve výši 90 mil. 
Kč. na základě diskuse na strategickém výboru, kde byl předložen návrh na pořízení haly. Zda 
budeme kupovat sportovní halu, či nikoli to bude předmětem dalších jednání, jak na 
strategickém výboru, případně ve sportovní komise a potom na zastupitelstvu. Dochází tam 
ke snížení částky z původních 90 mil Kč na 22 mil. Kč. 
J. Pavlica - dotazuje se, jak se určila částka 22 mil Kč, a pokud to budeme realizovat z jaké 
položky se to potom vezme v rámci rozpočtu. 
J. Kučera - odpovídá na dotaz, že nemovitost byla posouzena znaleckým posudkem, aby jsme 
věděli v jakém je stavu, proto jsou v rozpočtovém opatření alokovány prostředky na případné 
technické posouzení budovy kterou bychom kupovali.  
J. Pavlica – dotazuje se na projektové řízení.  
J. Kučera - odpovídá, že město chystá projektové řízení na kulturní centrum a knihovnu, dále 
je tam dalších asi 15 projektů, bohužel z kapacitních důvodů se to zatím neudělalo, takže to 
proběhne teď v březnu. Zatím je stanovený projektový tým k mateřské škole v Tylovicích. 
J. Pavlica - dále se dotazuje na oblast udržitelné dopravy, kde se poměrně významně změnila 
struktura těch záležitosti, které se tam řeší. Jsou tam věci, které nemají s udržitelnou dopravu 
nic společného. Dotazuje se, jaký vztah má rekonstrukce ulice Tvarůžkova a ulice Frenštátská 
k udržitelné dopravě, aniž by tyto rekonstrukce nějak zpochybňoval. V předchozím akčním 
plánu bylo jak parkování, tak hromadná doprava, cyklotrasy, které považuje za velice důležité. 
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Chtěl by požádat o detailnější vysvětlení celé té logiky, jestli takto zásadně měníme přístup k 
udržitelné dopravě a udržitelné mobilitě a nebo to všechno jenom odkládáme. 
J. Kučera - odpovídá, že v cyklodopravě pokračujeme v přípravě řady projektů, aby jsme mohli 
čerpat dotace. Pokračujeme s cyklodopravou i s okolními obcemi, bavíme se tam o cyklo 
Švestka 1. a 2. etapa, dále propojení Tylovice - Záhumenní a Hutisko. Chceme vyřešit kritická 
místa, jako je napojení na průmyslový areál, což bude v letošním roce realizováno světelnou 
křižovatkou. Proběhne dokončení chodníku Tylovice - Hážovice. Městská hromadná doprava 
tam není zasazená, protože jsme diskutovali, jakou cestou se vydáme. Máme nějaký koncept 
plánu udržitelné mobility, kde se teď objevila nová příležitost od architekta města. V rámci 
řešení parkovacích míst, které je součástí plánu udržitelné mobility bylo třeba vyřešit kapacitní 
parkování na nejkritičtější místech ve městě, což jsou sídliště Láz, Písečná a Koryčanské 
Paseky ale i ostatní sídliště. Takže akční plán reaguje také na tuto oblast strategické dopravy. 
Přibývají tam i rekonstrukce komunikací, jako je ulice Tvarůžkova, je to o bezpečnosti, jak pro 
motoristy, tak kvůli hluku. Vedení města slyší od občanů požadavky, aby se konečně tato 
komunikace zrekonstruovala.  
J. Pavlica - sděluje, že předpokládané náklady roku 2024 až 2026 jsou 23 milionů Kč a možná 
dotace 7 mil. Kč, ale žádná informace tam není o těch cyklostezkách. Parkování jsou pořád ve 
fázi, kdy hledáme nejhospodárnější a nejefektivnější varianty, takže taky nemáme jasné 
řešení, ale jsou zde již alokované peníze, což u cyklostezek není.  
J. Kučera - informuje, že kolega byl schopen s odborem investice identifikovat u parkování 
očekávané náklady, ale u těch cyklostezek se obává, že to bude mnohem složitější. Tady jsme 
zatím v úrovni studií, ale rozhodně to není o tom, že by nebyl zájem to realizovat.  
K. Kosová - vybavuje si, že cyklo pruh pod starým hřbitovem je ve fázi stavebního povolení a 
je tam i rozpočet. V rámci cyklo Švestky je první etapa téměř odevzdána, ale tady je uvedeno 
revize projektu. Nechala si to vysvětlit městským architektem, on však nevěděl, jaký bude 
závěr. Co se týče parkování, tak to přelévání poměru mezi jednotlivými kategoriemi v rámci 
udržitelné dopravy tam nesedí. Připomíná, že kapacitní parkování bylo v té strategii poměrně 
úzce spjato s parkovací politikou. Pokud se bavíme o sportovní hale, byla tady pracovní 
skupina, která by měla pokračovat. Využití Společenského domu by mělo mít také projektový 
tým. 
J. Kučera - sděluje, že k parkování tady zazněla důležitá věc, že máme zpracované nějaké 
základní koncepty, jak řešit parkovací zóny Na písečné, ul. Kulturní a na Koryčanských 
Pasekách a právě realizace velkokapacitních parkovišť má přinést možnost vytvořit modré 
zóny, takže než to zavedeme a než to projednáme s občany potřebujeme mít nachystaný 
koncept.  
R. Holiš - sděluje, že Zlínský kraj vypsal dotační tituly na opravy cyklostezek. Do emailu dostal 
informaci od IROP, který financuje nejenom cyklostezky ale i chodníky do šířky 1 m pro města 
do 44 tisíc obyvatel, tímto by chtěl požádat Městský úřad, aby prověřil případné možnosti, 
které by se daly využít. PODNĚT  
J. Kučera – žádá p. Laktiše o prověření a následné sdělení p. Holišovi. 
A. Valasová - sděluje, že jí tam pořád chybí ta revitalizace Jižního města, opravdu si myslí, že 
to těm občanům na Jižním Městě dlužíme, aby se to co nejdříve realizovalo. Velice ráda by 
viděla větší tlak na udržitelnou dopravu. Nevidí tam věci s tím spojené, jako jsou cyklo 
přístřešky u škol, které vypadávají z těch rozpočtových opatření. 
J. Kučera - informuje, že v případě Jižního města jsme ve fázi studie, je to poměrně komplexní 
a složitý projekt a není reálné, aby se stihl nachystat na začátku roku. Proto jsme od přípravy 
tohoto projektu ustoupili a věnujeme se teď dokončení těch projektů, které byly v dalším stupni 
rozpracovanosti, což je náměstí 1. máje před Teslou a první etapa revitalizace sídliště 
Koryčanské Paseky. 
J. Pavlica - chce zdůvodnit proč budu hlasovat proti. Nepřesvědčilo ho, to co tady slyšel a jak 
je tam sportovní hala uvedena v tom akčním plánu a nelíbí se mu ten mix v bodě udržitelné 
dopravy. 
M. Blinková – informuje ohledně cyklostezky u hřbitova, kde jsme se s panem vedoucím 
odboru domlouvali, že ověříme podmínky dotace. Problém cyklo dopravy uvnitř města nás 
trápí, proto jsme zahájili vitalizaci našich postupů a zjistili jsme, že když chceme, aby lidé jezdili 
do práce na kole, tak konkrétně komunikace na ul. 1. máje je velmi komplikovaná, jsou zde 



  12/35 

pouze piktogramy. Očekáváme, že půjdeme do dotace a že v roce 2024 budeme realizovat, 
ale nemáme ještě spočítané finance. Dále informuje, že dochází k dobudování parkovacích 
ploch v oblasti polikliniky, kolem hřiště Dany Zátopkové i tam uvažujeme se smíšenou stezkou 
nebo s cyklostezkou. K cyklo přístřeškům se buduje plocha u ZŠ pod Skalkou, a cyklo 
přístřešek u Videčské na který jsme měli vyhlášenou veřejnou soutěž se nikdo nepřihlásil. 
J. Pavlica - navrhuje, aby každý vyzkoušel jet s dětmi na kole po Rožnově. Úvaha ohledně 
cyklostezky na ul. 1. máje ho také zajímavá. Je velice jednoduché tu dopravu převést na 
vedlejší komunikaci, např. na ul. pod Hrází. To si myslím, že to dává vetší smysl. Mnohem 
horší jsou přejezdy křižovatek, kde je mnohem bezpečnější jezdit s dětmi po chodnících, což 
taky není správné. 
J. Kučera - bavíme se o tom, že je zde velký zájem dobudovat sítě cyklostezek po městě. Co 
se týká sportovní haly, je to věc, která v akčním plánu byla. Udržitelná doprava má nabídnout 
lidem jinou variantu dopravy kromě automobilů a zajistit, aby doprava neměla negativní 
dopady na obyvatele, má navrhnout variantu pěší, kde řešíme chodníky, dále je to o cyklo 
dopravě a o městské hromadné dopravě. Máme pouze jeden návrh plánu udržitelné mobility 
a druhý teď řešíme. Zajistíme bezpečné přechody, zajistíme chodníky a také budeme 
organizovat parkování. Není to o tom, že se parkování stává jedinou prioritou. 
M. Drápal - musíme si uvědomit, že pokud realizujeme nebo projektujeme cyklo Švestku, tak 
samozřejmě musí být udělána tak, aby byla v souladu s tou silniční dopravou. Nemůžeme 
jednoznačně upřednostnit pouze cyklistickou dopravu nebo cyklisty před jakoukoliv jinou 
dopravou. Když jsem viděl například úpravu křižovatky 1. máje a 5. května, kde byla 
upřednostněna výrazně cyklo doprava před silniční dopravou, tak tam došlo k odebíraní velké 
části parkovacích míst. Co se týká akčního plánu, tak doufá, že se po mnoha letech podaří 
zrealizovat výstavba dopravního hřiště, které nám tady v Rožnově chybí. Našli jsme dobrou 
lokalitu, která dokáže motivovat rodiče s dětmi, aby využívali více cyklo dopravu. Budu doufat 
v příslib ze Zlínského kraje, že by nám mohli na to finančně přispět. 
K. Kosová - ještě se chce vrátit ke sportovní hale, protože před chvílí zaznělo, že do určité 
míry předpokládáme že nákup sportovní haly nám vyřeší kapacitu, kterou jsme chtěli řešit 
vlastní sportovní halou a o tom není přesvědčená. Proto by potřebovala ty podklady od 
pracovní skupiny. Souhlasí, že je potřeba pokračovat v dalších etapách cyklo Švestky, je 
důležité uzavřít ten vnitřní okruh. 
J. Pavlica - sděluje, že to co ho trápí v souvislosti se Společenským domem a sportovní halou, 
je to, že to všechno zdržuje a odebírá energii, která by se měla věnovat kulturnímu centru a 
finančně to odčerpává peníze, které na to kulturní centrum potřebujeme. Myslí si, že ten rozvoji 
města by mohl chvilku počkat, až budeme mít jasno jak to opravdu bude s tím kulturákem. 
Nemá nic proti sportovní hale, pokud se o ní budeme bavit v dalších letech. 
J. Kučera - rozumí tomu, že pro některé je středobodem všeho kulturní centrum. To je v 
procesu řeší a posouvá se krok po kroku. Chceme, aby kulturní centrum v Rožnově vzniklo a 
bylo vystaveno. Město má dost energie na to, aby řešilo cyklo dopravu, parkování, sportoviště, 
sociální služby a bydlení. Není to na úkor kulturního centra nic z toho, co tady je navrhováno 
nečerpá prostředky z rezervy nebo z úvěru který byl alokován na přístavbu knihovny a 
vybudování kulturního centra. My používáme dotace, vlastní zdroje a jiné zdroje, které jsou k 
dispozici. 
SPOLEČENSKÝ DŮM 
K. Kosová - pokud se podívá na ty podklady v rámci všech tří zmíněných bodů, tak některé 
chybí. Nemáme zde technické posouzení, prošel si tu budovu každý člen rady a prošel si ji 
Radek Šmíd, jehož odbornému úsudku věříme. Každý obyvatel Rožnova má pozitivní vazbu 
k tomu baráku, to nijak nezpochybňuje. Překvapuje ji, že nemáme technické posouzení a 
zároveň v důvodové zprávě ke kupní smlouvě je napsáno, že nejsou ošetřeny nějaké skryté 
vady. V minulosti jsme se často bavili o tom, že na jednotlivé provozy potřebujeme provozně 
ekonomický model. Doporučila by, aby opravdu avizovaná pracovní skupina vznikla. Pokud se 
podíváme na náklady v krátkodobém nebo střednědobém horizontu, tak se jedná o udržovací 
práce a nedochází ke změně kolaudace, nedochází k navýšení kapacity. Pokud se bavíme o 
tom, že bychom ten Společenský dům měli dlouhodobě využívat beze změny kapacit a bez 
změny účelu užívání, tak se domnívá, že pro nás není příliš vhodný. Společenský dům je 
zapotřebí adaptovat. V historickém průřezu chyběla analýza využitelnosti Společenského 
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domu z roku 2016, která na problémy s provozem upozorňovala. Možná se vstupy za město 
změnili nebo se změnily dotační možnosti, ale v tuhle chvíli nic z toho nemáme na stole a myslí 
si, že tato diskuse vyžaduje čas. Dotazuje se na klauzuli o započítávání nájmu, tady si není 
jistá, jestli to každý měsíc, co to koupíme ušetříme. 
M. Drápal - upozorňuje, že to nebude rozhodnutí jen úzké skupiny lidi. V kulturní komisi jako 
na poradním orgánu rady se tím zabývali dne 9.1.2023 a schválili usnesení, které cituje. Za 
kulturní komisi, jsme ochotni na všech těch aktivitách se podílet a konzultovat to. Bude potřeba 
tomu lázeňskému domu vrátit jeho život. 
J. Pavlica - informuje, že během počátku výstavby KC se podařilo dokončit některé chodníky 
a rozjet některé další akce, takže v tom rozvoji města, se dělalo poměrně hodně. Pokud 
budeme mít rozjetou knihovnu, nebo ji dokončíme během tohoto roku, pořád ještě rozjíždíme 
kulturní centrum a nevíme za jaké peníze, tak do toho ještě přinášíme další tři věci. Osobně 
podporuje názor, že ten Spolák nemá jiné řešení, než že bude v majetku města. Byl by rád, 
kdyby na to bylo víc času, kdyby se to nedělalo takto narychlo. Chtěl bych vědět, jak je to s tím 
nájmem, zda se bude započítávat a jestli třeba dva až čtyři měsíce nemůžeme počkat s 
nákupem. 
J. Kučera - informuje, že bude reagovat na ty dotazy, které tady zazněly posléze. 
R. Mácha - potvrzuje, že tato budova je vhodná a využitelná a máme finanční prostředky na 
jeho nákupu v rámci rozpočtové opatření, které kryje první platbu zhruba ve výši 2/3 celé ceny 
a dříve či později přijdou dotační příležitosti. Koupí Společenského domu uděláme první krok 
k tomu, že postupně budeme celou zónu, která začíná vstupní branou do Valašského muzea. 
Dále informuje, že nebude hlasovat o aktualizaci akčního plánu a to z jednoho prostého 
důvodu, že není v tuto chvíli v souladu se schváleným rozpočtem a obsahuje některé položky, 
které považuje za nezbytné, jako je nákup sportovní haly. 
M. Blinková - informuje, že město nezajímá jenom ten objekt, ale i přilehlý pozemek a obecně 
celá ta lokalita, chceme to celé území opravdu zatraktivnit. 
T. Gross - odpovídá na dotaz týkající se započítání nájemného do navrhované kupní ceny. Na 
jednání, které vedli v prosinci loňského roku, jsme startovali na částce asi 35 milionů korun, 
byla dohoda, že je potřeba tu částku sníží a díky vyjednávacím schopnostem paní Blinkové, 
se podařilo tu částku snížit. Z pohledu společnosti Synot bylo deklarováno, že mají za to že v 
24,9 milionech korun je započítáno vše k čemu se vůči město Rožnov zavázali. Ke zmínce 
těch skrytých vad, toho jsme si vědomi a na to nás právní odbor upozornil, zkoušeli jsme tuto 
část smlouvy změnit, nebo vypustit, ale pro společnost Synot, je tato část smlouvy daná s 
vědomím toho že tam prostě tahle část zůstane, jinak by cena byla daleko vyšší, je to 
nepřekročitelná podmínka ze strany prodávajícího. 
J. Pavlice - doplňuje technický dotaz, proč se tak spěchá. 
T. Gross - odpovídá, že je tady nějaká nabídka a chceme ji využít dokud je taková jaká je. Je 
zde, možnost jednat o nákupu Společenského domu a dostat ho za nízkou cenu, tak jsme 
jednali.  
J. Kučera - doplňuje, že můžeme koupit historickou budovu, která patří k historii města a nabízí 
klidovou zónu a obrovský potenciál v oblasti kultury, spolkové činnosti, ale i dalších oblastí. 
Můžeme koupit budovu, kterou kupujeme o několik milionů pod hodnotou znaleckého 
posudku, je to tedy výhodná koupě a máme nachystané technické posouzení. Máme 
smysluplné využití této budovy, existují dotační tituly, které řeší a budou řešit tepelně technické 
vlastnosti budov. Budou vyhlášeny i přizpůsobené dotace na historické budovy. Máme kulturní 
komisi, máme odbornou veřejnost, laickou veřejnost a zastupitelstvo, kdy můžeme diskutovat 
o tom, jak by Společenský dům v budoucích letech měl fungovat, proto to předkládáme.  
J. Koryčanský- je potěšen, že J. Pavlica a R. Mácha podpoří koupi Společenského domu. 
Kulturní centrum se nám zastavilo a město skutečně momentálně nemá jakoukoliv kulturu. 
Než bude tato stavba postavena, tak si myslí, že už jenom z tohoto důvodu je pro nás velice 
důležitá, mít tuto náhradu. Společenský dům je nejkrásnější budova v Rožnově a může 
potvrdit, že když se tato informace dostala mezi obyvatelé Rožnova, že město se rozhodlo 
koupit Společenský dům, tak lidi říkají konečně rozumný názoru.  
T. Gross - doplňuje, že Společenský dům nenahrazuje kulturní centrum. 
J. Dlabajová - sděluje za SPD, že jsou určitě pro, aby se Společenský dům koupil, protože k 
Rožnovu patří. Dále ke strategického plánu a jeho aktualizaci, se asi zdrží hlasování s kolegou 
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nebo se ještě rozmyslí z toho důvodu, že je pro ně nová informace ohledně sportovní haly a 
nějakým způsobem jim to úplně nesedí. Souhlasí s cyklostezkami a cyklo dopravou.  
K. Kosová - dotazuje se, zda je nutné smlouvu schválit na únorovém zastupitelstvu a na 
dubnovém to nejde. Bylo zde položeno několik relevantních dotazů, na které by v dubnu mohla 
být odpověď. Největším problémem je chybějící technické posouzení, kdy nemáme ošetřené 
skryté vady. Máme pouze technické posouzení, které udělal náš interní zaměstnanec. 
Neproběhly tam žádné sondy ani žádný stavebně-technický průzkum. Zvažovali jsme nákup 
České pošty, kde jsme dělali průzkum a zjistili jsme, že ten dům není postavený v souladu s 
projektovou dokumentací. Je zde mnoho otázek a může tam být mnoho zklamaných 
očekávání. Zásadní otázka pro spolky je, jakým způsobem to bude financováno. Zda budou 
spolky platit městu nájem, nebo se bude uplatňovat nějaký grantový systém. 
J. Kučera - odpovídá, že když jsme spouštěli kulturní centrum, říkali zastupitelé, že nejsme 
nachystaní a tak jsme netušili za jakých podmínek bude KC provozováno. Až v září 2022 na 
zastupitelstvu byl předložen provozně ekonomický model kulturního centra. Dneska máme 
koupit Společenský dům za 24,9 mil. Kč a přijde mu trochu nerovný přístup v porovnání s 
kulturním centrem. Je důležité se o tom bavit, za jakých podmínek to bude, ale rozhodně 
investice za 24,9 mil. Kč je výhodná a je pod Tržní cenou. Zatím neví jestli to spolky budou mít 
za 500 Kč na hodinovou nebo za nulu, to není důvod proč to nekoupit. Společenský dům už 
nějakou dobu provozujeme a víme jak funguje. 
J. Pavlica - přemýšlí nad tím, jestli opravdu to musíme udělat teď hned. Žádá o jednoduchou 
informaci, co opravdu chceme, aby tam bylo. Několikrát zaznělo, že by to měla být dočasná 
náhrada za kulturní centrum. V kulturním centru je v budoucnu plánováno, že tam budou 
koncerty, divadla, konference. V historii Společenského domu tam tyto věci nebylo možné 
provozovat z důvodu špatné akustiky. Nevidí to úplně jako náhradu. Další faktor je ten, že 
Společenský dům je energetický 10 x náročnější než celé kulturní centrum. Musíme si říct, co 
tam budeme dělat za aktivity. Proto se ptal, jestli to opravdu musíme dělat takhle rychle, nebo 
nemůžeme počkat dva měsíce a tyto věci si jasně říct. Nebo, jestli jenom nevytrháváme, 
nějaké soukromé společnosti trn z paty. 
A. Slovák - chtěl by zareagovat ohledně toho technického zhodnocení. Společně s p. Šmídem 
tento objekt si zkusili detailněji projít. Myslí si, že p. Šmíd je natolik erudovaný odborník a plně 
mu důvěřuje. Sděluje, že Společenský dům určitě podpoří. Informuje, že se nikdy nikomu 
nepodařilo zajistit takovou kupní cenu. Společenský dům má patřit městu.  
T. Gross - má jen rychlou reakci na nájmy, jestli budou hrazené nebo budou zdarma. Sděluje, 
že nic není zdarma, vždycky to někdo platí, jestli to platí město nebo spolek. Podporujeme 
formu programové dotace, kterou máme vyhlášenou. Je potřeba, aby ty prostředky zůstaly ve 
městě. Měl velké obavy, kdyby tu budovu koupil někdo jiný, co by s ní mohl udělat. 
K. Kosová - doplňuje, že provozně ekonomický model ke kulturáku nebyl pouze aktualizovaný, 
jinak byl k dispozici. Upozorňuje, na možná zklamaná očekávání. Je zapotřebí si otevřeně říct, 
že každý nájem něco stojí. Chce říct, že je před radou a před městem poměrně hodně práce, 
aby ta věc fungovala. Knihovnu jsme dlouhodobě užívali a nedokázali jsme odhalit v jakém 
stavu jsou ty stropy nebo podlahy prvního nadzemí. Takže je to patrně jeden z důvodů proč 
se neustále k téhle věci vrací. Znamená to, že nedochází k žádné adaptaci na konkrétní 
potřeby a provoz, jde jenom o to, že ten dům udržíme, tak jak v tuhle chvíli je a nedostává 
žádnou přidanou hodnotu. Pokud ho chceme v 21. století využívat, tak se bez adaptace 
neobejdeme. 
A. Valasová- přijde jí, že je zbytečné tak spěchat. Navrhuje udělat opravdu technické řešení 
nebo posouzení a tu analýzu využitelnosti zaktualizovat a potom se můžeme znovu o tom bavit 
na příštím zastupitelstvu. 
Z. Němeček - sděluje, že vtažení mládeže a děti do nějakých spolků, je velmi dobrá investice 
a nemusíme potom řešit prevenci kriminality. Otázka těch skrytých vad, které tam jsou nebo 
nejsou, pokud dobře slyšel, tak nebyla ze strany Synotu ochota diskuze, s tím že cena je daná. 
Jinak řečeno, pokud budeme trvat na nějakých změnách, budeme tam rozvádět ty skryté vady, 
může se stát, že prodej jako takový padne. Takovou klidovou zónu my tady nemáme a nemá 
představu o tom kde jinde by se na takové úrovni v souvislosti s muzeem dala udělat. Má pocit, 
že i kdyby to tam byly zadarmo, tak je to pořád dobrá investice do spolkové činnosti a do 
kultury ve městě. 
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R. Holiš - chtěl by říct svůj názor, že na vedení v roce 2016 i později byl vyvíjen neustálý tlak, 
abychom koupili Spolák za 40 milionů korun, jaká je to skvělá koupě. Je rád, že si trvali na 
svém a dneska tady je nabídka o necelých 16 milionů menší. Ale ani tento nákup on nepodpoří, 
nepodlehne nostalgii. Hlavně z důvodu, že v této chvíli se kupuje vybydlená budova, která 
nelze vytopit. Musíme dodělat věci, které jsou závazné a už rozjeté. Řekněme lidem, že 
kupujeme Spolák, proto aby to byla konečně pořádně fungující budova, když jí předtím ten 
majitel neuměl udržovat a neuměl ani nabízet, ale taky to bude stát jiné peníze, než o kterých 
se dnes bavíme. Nezapomeňte ještě na jednu věc, že Spolák má dvě památkové zóny, jednu 
Národní kulturní památka, což je muzeum a druhou kostel, takže se budete bavit vždycky s 
dvěma památkáři, než tam něco provedete, což je pro každého majitele komplikované. 
M. Drápal - pozastavuje se nad tím, jestli nám vůbec nějaké hloubkové sondy k něčemu budou, 
jak jsme tady slyšeli, když se dělaly hloubkové sondy v knihovně, tak stejně jsme byli 
překvapení, když se to odkrylo. Podle jeho názoru, tu budovu pořídit máme, naplnění pro ni 
máme a myslí si, že budeme mnohem lepším správcem.  
J. Pavlica - chtěl by udělat takové shrnutí. Rozhodujeme tady nejen o nějakých 25 milionech 
korun, ale i o provozních nákladech za energie a tam nevíme přesně, zda je to v cenách roku 
2022, mohli to být ceny spotové možná byly zafixované. Netušíme, co nás to ve finále bude 
stát. Plyn je tam trochu zavádějící, protože se Spolák nevytápěl v lednu, únoru a v březnu. 
Začalo se, až když se tam přestěhovala knihovna. Důležitá věc je, si uvědomit, že 
nerozhodujeme investičně o 25 milionech korun, ale podle účelu využití a podle toho na co to 
budeme chtít jednou zrekonstruovat, rozhodujeme už teď o nějakých budoucích investici v 
řádu opravdu až 100 milionů korun. Myslí si, že je to diskuze srovnatelná s tím, jak jsme se 
bavili u kulturáku. 
Z. Němeček - potvrzuje, že se tam opravdu prolínají dvě zóny. Pokud se však podíváme na 
jiná historická centra měst, kde jsou budovy, které jsou nádherně zrekonstruované v duchu 
historickém a dělají čest městu. Bavíme se, že ta cena, která je deklarována jako cena kupní, 
nikdo tady nezpochybnil další náklady. Ještě půl roku tam budeme mít knihovnu, tak máme 
čas si říct co s tím chceme dělat.  
R. Holiš - respektuje názory a nostalgii, on to má však postavené jinak. Řekněme si, že jdeme 
do koupě v době, kdy realitní ceny realit kulminují a začnou padat. Vždycky tady říkal, že 
dokážeme KC naplnit. Máme takový přesah a tolik spolku a tolik aktivit že naplníme KC i 
Spolák. Nebyl nám předložen žádný plán, jak Spolák bude žít. Sděluje, že Spolák si 
nezaslouží, abychom ho koupili a radovali se z toho a nechali ho v té podobě v jaké je. Bude 
to chtít jiné náklady. 
P. Uličný - potvrzuje, že tady vzniká situace, kdy jsme vystavení jakési časové tísni, abychom 
byli schopni se rozhodnout. Myslí se, že by prospělo věci, abychom měli možnost vyjádřit se 
dříve. Společenský dům velmi rád podpoří, určitě to patří k srdci Rožnova. 
__________________________________________________________________________ 
  
 
usnesení č. 7/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje aktualizaci Akčního plánu na roky 
2022-2025, který je součástí Strategického plánu rozvoje města na roky 2021-2030, dle 
důvodové zprávy a předložených příloh. 
 
Hlasování: Pro: 11, Proti: 3 (J. Dlabajová, R. Holiš, J. Pavlica), Zdrželo se: 5 (K. Kosová, R. 
Mácha, R. Szeruda, P. Uličný, A. Valasová), Nehlasovalo: 1 (D. Drápala,)  
 
 
9 - Projednání a schválení Plánu přípravy na stárnutí 2023–2024 a Rodinné politiky 
města Rožnov pod Radhoštěm 2023-2024 - předkládají: Ing. Michal Laktiš, Ing. Jan 
Kučera, MSc.   
Důvodová zpráva:  
Dne 11.2.2020 schválilo Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm usnesením č. 19/IX. a 
21/IX. "Rodinnou politiku města Rožnov pod Radhoštěm 2020-2022" a „Plán přípravy na 
stárnutí 2020–2021“. V současnosti došlo k aktualizaci obou dokumentů na období 2023-2024, 
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spočívající v doplnění aktuálních údajů o nová statistická data. Plán přípravy na stárnutí je i 
na další období let 2023–2024 zaměřen na aktivní stárnutí, které závisí na mnoha různých 
faktorech. Zahrnuje materiální podmínky i sociální činitele. Všechny faktory a jejich vzájemné 
vztahy jsou důležité, protože ovlivňují stárnutí i kvalitu života seniorů. Aktivní stárnutí přispívá 
k zajištění kvality života i v pozdním věku, ke zlepšení mezigeneračních vztahů i k většímu 
zapojení seniorů do společnosti. Vztahuje se na jedince i na celé skupiny. Napomáhá k fyzické 
i sociální pohodě seniorů, umožňuje seniorům zapojit se do společnosti podle jejich potřeb, 
přání a možností. V případě potřeby poskytuje seniorům ochranu, bezpečí a péči. 
 
Rodinná politika města Rožnov pod Radhoštěm na období 2023-2024 je zaměřena nejen na 
demografický vývoj, ale především na školství, sociální oblast, zdravotnictví a volnočasové 
aktivity ve městě. Jedná se o ucelený dokument, jehož cílem je přispět k posílení soudržnosti 
rodin a poukázat také na vzdělávání a rozvoj dětí již od narození. Základním principem 
Rodinné politiky města Rožnov pod Radhoštěm 2023–2024 je vytvořit prostředí, které bude 
všem rodinám příznivé. Cílem je zajistit vhodné socioekonomické podmínky, které budou 
podporovat fungování rodin a výchovu dětí, dále se zaměřit na finanční podporu, bezpečnost, 
informovanost a slučitelnost práce a rodiny a také zajistit služby a aktivity, které přispějí ke 
zkvalitnění rodinného prostředí a k rozvoji infrastruktury ve městě. 
 
Tyto dokumenty budou nedílnou součástí přihlášky do celostátní soutěže „Obec přátelská 
rodině a seniorům 2023“ v kategorii měst s 5–18 tisíci obyvateli vyhlášené MPSV, ve které 
může být město oceněno a zároveň získat finanční odměnu (dotaci) až ve výši 1,1 milionu Kč. 
Finanční odměna by přispěla k realizaci celé řady aktivit jak pro seniory, tak pro rodiny s 
dětmi.Oba předkládané dokumenty budou projednány radou města na jejím zasedání dne 
20.2.2023. 
  
__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
K. Kosová – sděluje, že na straně 6 chybí prognóza vývoje v mateřských školách v dokumentu 
rodinná politika, dále na straně 12, chybí tabulka 6. a tabulka 5 není v souladu s textem, čísla 
neodpovídají, dále na straně 22 jsou uvedené mikro jesle jejichž provoz skončil, ještě je tam 
nějaký zmatek jakým způsobem je zřízena Montessori školka Na vlně a na straně 23 naprosto 
neodpovídá situace dětských lékařů, na straně 24 není vysvětleno jak se vyřešila situaci 
ohledně počtu pediatrů v Rožnově. Navrhuje, že by to ukázala kolegyni a žádá o aktualizaci 
toho dokumentu. Co se týče přípravy na stárnutí, má spíše podněty k SWOT analýze, kde by 
zvažovala v rámci příležitosti zapojení přechodné generace, která má takzvaně prázdné 
hnízdo a hledá možnosti, jak se zapojit zpátky do společenského života. Myslí si, že v 
příležitostech chybí úprava fyzického prostoru města, kdy Senior centrum se začíná potýkat s 
chybějící kapacitou.  
J. Kučera - děkuje za ty podněty, na vysvětlenou, jak se ta situace stala, je to, že jsme získali 
ocenění v obci přátelské rodině a vždy bylo pravidlo, že další rok jsme nemohli žádat. Letos 
poprvé v historii ministerstvo změnilo podmínky a sloučilo tu soutěž dohromady. Kolegové měli 
nachystánu tu oblast stárnutí a ve spěchu přepracovávali zbytek, aby to bylo možné předložit 
na zastupitelstvu, takže vzali tu rodinnou politiku z předchozího roku a rychle ji přepracovávali. 
Rozumí tomu, že jsou to pohledy p. Kosové a není to nic co by brala, jako chybné dokumenty. 
Pan Laktiš si ty chyby poznamenával a pokud by paní Kosová byla ochotná, tak bychom to do 
toho dokumentu zapracovali. Informuje, že pokud se to dneska neschválí nebudeme mít 
podklad pro žádost o dotaci. 
K. Kosová - souhlasí 
A. Valasová – informuje, že v dokumentu také zaznamenala nějaké chyby. Spíše ji zajímá, jak 
se ty dokumenty naplňují v praxi, jak se s nimi pracuje dále. Zrovna u těch seniorů letos v 
podpoře chyběly peníze. 
J. Kučera – informuje, že rodinná politika a příprava na stárnutí jsou provázány. Snažíme se 
najít zdroje jinde a to např. z Ministerstva práce a sociálních věcí, proto vlastně žádáme o tu 
dotaci, abychom to mohli dofinancovat. 
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M. Laktiš – informuje, že proběhlo setkání s členy z klubu seniorů, dále byly osloveny spolky, 
které se zaměřují na práci s dětmi. Na základě schváleného dokumentu to bude zapracované, 
kde se zaznamenají aktivity, které se podrobně rozepíšou, ten dokument musí být jasný a 
srozumitelný. Nás to zaskočilo, že jsme dostali ze strany Ministerstva práce informaci těsně 
před tím než byl termín vyhlášen, museli jsme takto zareagovat v rychlosti a tím se staly vlastně 
ty nedostatky v tom dokumentu. 
P. Uličný – chtěl by navázat na plán přípravy na stárnutí, kde jsou nejrůznější témata, které si 
vypsal, jako prolínání generací, využívání místních škol a neziskovek na předávání znalostí 
sem a tam. Samozřejmě i doprava, která tady zazněla, to všechno míří k tématu Smart City o 
kterém jsme již několikrát hovořili se zástupci vedení města, že by měla vzniknout pracovní 
skupina.  
J. Kučera – informuje, že pracovní skupina bude sezvaná tento týden. Bude sestavena a půjde 
tento týdne avízo o termínu.  
P. Uličný – dále by se chtěl dotázat, zda by pracovní skupina mohla být přetvořena na komisi 
nebo výbor, aby vznikla morální zodpovědnost a mohla se těmi podněty zabývat více než v té 
pracovní skupině, která je přece jen dočasným uskupení. PODNĚT 
J. Kučera – děkuje, za podnět a předpokládá, až se poprvé potkáme domluvíme se jaký bude 
postup. 
__________________________________________________________________________ 
  
usnesení č. 8/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a schvaluje Plán přípravy na stárnutí 
2023-2024 a Rodinnou politiku města Rožnov pod Radhoštěm 2023-2024 ve znění uvedeném 
v předložených přílohách a připomínek předložených na dnešním zasedání zastupitelstva 
města, dle důvodové zprávy. 
 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (D. Drápala,)  
 
10 - Projednání a schválení deklarace k podpoře udržitelného rozvoje v rámci Místní 
agendy 21 - předkládají: Ing. Jan Kučera, MSc., Ing. Michal Laktiš   
Důvodová zpráva:  
Město Rožnov pod Radhoštěm získalo dotaci na realizaci projektu "Modernizace a 
zefektivnění výkonu veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm" (realizace 1. 2. 2017 - 31. 12. 
2018) a navazujícího projektu "Efektivní úřad v Rožnově pod Radhoštěm" (realizace 1. 3. 2019 
- 28. 2. 2021), jejichž cílem a klíčovou aktivitou je mimo jiné zavedení systému místní Agenda 
21 (dále jen "MA21"). V rámci pokračování zájmu o aktivní realizaci MA21, která představuje 
oficiální nástroj podpory udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni, je za potřebí přijetí 
deklarace k podpoře udržitelného rozvoje, která je uvedena v příloze. Rada města Rožnov pod 
Radhoštěm schválila předkládanou deklaraci dne 12. 12. 2022 usnesením č. 
96/6/RM/12/12/2022. 
 
usnesení č. 9/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje deklaraci k podpoře udržitelného 
rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1, dle 
důvodové zprávy.  
 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (D. Drápala,)  
  
E) Odbor finanční 
11 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 1/2023 - předkládají: Ing. Martin 
Hrnčárek, Ing. Jan Kučera, MSc.   
Důvodová zpráva:  
Na základě požadavků jednotlivých odborů předkládáme ke schválení rozpočtové opatření č. 
1/2023.  
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Na straně příjmu je zásadní zapojení potvrzené dotace ve výši 30 mil Kč na rekonstrukci staré 
části budovy knihovny. Jedná se o dotaci, s kterou rozpočet 2023 ve svých příjmech nepočítal. 
Celkem tedy na tuto stavbu je k dispozici cca 52 mil dotačních titulů. 
V původních finančních plánech na rekonstrukci knihovny tedy tato částka není a adekvátní 
hodnota tak měla být načerpána ze sjednaných úvěrů. Protože však dotace získána je, bylo 
by možné o tuto částku budoucí úvěry nečerpat, nicméně je zde navrhováno, aby byly tyto 
dodatečné prostředky použity na nákup budovy Společenského domu. Celková kupní cena je 
navrhována v hodnotě 24,9 mil Kč a je rozdělena do dvou let. Toto rozhodnutí je tedy zásadní 
z pohledu dalšího financování Přístavby knihovny a Kulturního centra.  
Dle aktuálních výpočtů měly být úvěry načerpány pouze do hodnoty cca 135 mil Kč, protože 
se získaly dodatečné dotace (včetně této). Pokud tedy dotaci 30 mil budeme investovat celou 
nebo část do nákupu Společenského domu, bude budoucí celkové úvěrové zatížení vztahující 
se k těmto 2 budovám města činit cca 160 mil Kč (za předpokladu původních cen investičních 
celků). Úvěry bez částky na předfinancování jsou nasmlouvány v hodnotě 217 mil Kč.  
Na straně výdajů lze upozornit na navýšení výdajů na rekonstrukci knihovny o část vybavení 
IT a audiotechniky, která ještě nebyla soutěžena. Předpokládaná hodnota této zakázky je 5 
mil Kč (před soutěží). Souběžně v rámci rekonstrukce byly vzneseny požadavky na dodatečné 
stavební práce viz rozpis. Protože v rozpočtu byla již určitá alokace rezervy, tak nové navýšení 
činí 4 mil Kč ( s rezervou). 
l ZL č. 24 Doplnění EPS (chybějící části požární signalizace) - 72.000,-Kč s DPH (chybělo v 
PD) 
l ZL č. 25 Úprava původního zádveří staré budovy - 150.000,-Kč s DPH (nebylo původně 
řešeno v PD) 
l ZL č. 26 Výměna a doplnění klempířských prvků staré budovy (žlaby, sněhové zachytače ...) 
- 765.000,-Kč s DPH (nový požadavek radních města)  
l ZL č. 27 Podlahy a úpravy 3.NP staré budovy - 253.000,-Kč s DPH (je nutné provést po 
úpravě prvků krovu a světlíku + změna dispozic) 
l ZL č. 28 Záměna keramických obkladů a výšek montáže - obě budovy - 272.000,-Kč s DPH 
(rozpor PD a výkazu + změna rozměru obkladů) 
 součet ZL 24-28 - 1.512.000,-Kč s DPH  
 
__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
P. Stolař – za finanční výbor bylo vše řádně okomentováno a doporučujeme toto opatření ke 
schválení. 
J. Pavlica – upozorňuje na fakt, že odpadová místa je potřeba rekonstruovat. Upozorňuje na 
fakt, že v tomto rozpočtovém opatření, jsou dvě velké akce, které se připravují. Navrhuje proti-
návrh, aby koupě společenského domu byla vyňata z rozpočtového opatření. Navrhuje ještě 
druhý protinávrh, rozdělit to na dvě části. 
K. Kosová – pozitivně přijímá schválenou dotaci na knihovnu. 
__________________________________________________________________________ 
  
usnesení č. ../4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2023 v 
rozsahu 21 495 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 
1. 
 
Hlasování: Pro: 0, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 20 (M. Blinková, J. Dlabajová, M. 
Drápal, D. Drápala,, J. Fiedler, T. Gross, R. Holiš, P. Jelínek, M. Kokinopulos, J. Koryčanský, 
K. Kosová, J. Kučera,, R. Mácha, Z. Němeček, J. Pavlica, A. Slovák, P. Stolář, R. Szeruda, P. 
Uličný, A. Valasová)  
  
usnesení č. 10/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyloučení položky č. 1 - nákup 
Společenského domu z rozpočtového opatření č. 1/2023 a odložit bod č. 21 programu 
dnešního zasedání na příští zasedání zastupitelstva. 
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Hlasování: Pro: 5, Proti: 14 (M. Blinková, J. Dlabajová, M. Drápal, J. Fiedler, T. Gross, P. 
Jelínek, M. Kokinopulos, J. Koryčanský, J. Kučera,, R. Mácha, Z. Němeček, A. Slovák, P. 
Stolář, R. Szeruda), Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (D. Drápala,)  
  
usnesení č. 11/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vynětí položky č. 1 - nákup 
Společenského domu z ROP 1/2023 a hlasování o této položce samostatným rozpočtovým 
opatřením. 
 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (D. Drápala,)  
  
usnesení č. 12/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje upravené rozpočtové opatření č. 
1/2023 v rozsahu 5 325 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené 
přílohy č. 1. 
 
Hlasování: Pro: 16, Proti: 1 (J. Dlabajová), Zdrželo se: 2 (K. Kosová, A. Valasová), 
Nehlasovalo: 1 (D. Drápala,)  
  
usnesení č. 13/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2023 v 
rozsahu 16 170 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy. 
 
Hlasování: Pro: 16, Proti: 3 (R. Holiš, K. Kosová, A. Valasová), Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 
(D. Drápala,)  
 
 
12 - Poskytnutí zápůjčky za účelem financování nové zubní ordinace - předkládají: Ing. 
Martin Hrnčárek, Ing. Jan Kučera, MSc.   
Důvodová zpráva:  
Na základě žádosti MDDr. Kováče ze dne 1.2.2023 projednala RM dne 6.2.2023 žádost o 
poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 3 mil Kč na vybavení nové zubní ordinace v RpR. MDDr. 
Kováč je začínající lékař, ročník 1995. Rada města po projednání žádosti doporučila žádosti 
vyhovět, nicméně pouze v částce 1,5 mil Kč a s úrokem 2 % p. a. Dne 7.2.2023 bylo doručeno 
městu doplnění žádosti o informaci, že žadatelem bude obchodní korporace LK Stomatologie 
s.r.o., jejímž je MDDr. Kováč společníkem a jednatelem. MDDr. Kováč je slovenské 
národnosti, nemá trvalý pobyt na území ČR a tato skutečnost mírně komplikuje zajistit 
financování v českých bankách. Dle provedeného průzkumu je ze strany bank ochota 
poskytnout panu Kováčovi standardní úvěr do výše 1,5 mil Kč, aniž by musel trvalý pobyt 
zařizovat. I z tohoto důvodu se rada města přiklonila k názoru nižší půjčky. Rozhodování 
orgánu města musí vycházet ze základního principu péče řádného hospodáře. Od takového 
pravidla se může město při svém rozhodování odchýlit, pokud vzniklým právním úkonem 
sleduje jiný zájem (myšleno zájem všeobecně akceptovatelný). Poskytnutí bezúročného 
financování (finanční návratná výpomoc), je možná podle zákona č. 250/2000 Sb. , nicméně 
tato výpomoc musí být bezúročná a nelze požadovat zajištění. Mimo tuto skutečnost by 
návratná finanční výpomoc měla být systémová (program) a měla by býti směrována spíše do 
neziskového sektoru. Z důvodu doporučení úročení zápůjčky a požadavku na poskytnutí 
záruky je tedy doporučena právní forma zápůjčka s úročením 2 % a zajištěním avalovanou 
blankosměnkou. Avalista (rukojmí) na směnce by byl MDDr. Kováč jako fyzická osoba. Ručí 
tedy za závazek s.r.o. svým osobním majetkem. Koncept blankosměnky je uveden v příloze 
č. 7 projednávaného bodu. Blankosměnka bude podepsána (vystavena) při podpisu smlouvy 
o zápůjčce. Starosta města podepíše smlouvu o zápůjčce, jakmile obdrží vystavenou 
blankosměnku. Součástí smlouvy o zápůjčce je pak dohoda o směnečném vyplňovacím 
prohlášení. Ordinace by měla vzniknout na ulici Bayerova. Otevřena by měla být v září 2023. 
Dle informací bude v ordinaci i dentální hygiena. Parametry zápůjčky :Vydlužitel : LK 
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Stomatologie s.r.o. (IČO 17969948). Sídlo Bayerova č.p. 53, Rožnov pod Radhoštěm Úročení 
- 2 % Splatnost - 5 let - v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 25.000 Kč s možností 
mimořádných splátek či předčasného splacení Zajištění - blankosměnka s avalem MDDr. 
Kováče Podmínky - nutnost vést ordinaci na území města Rožnov pod Radhoštěm po dobu 
trvání zápůjčky, v opačném případě bude dopočítán komerční úrok 8 %Mimořádné splacení - 
bez sankcí (pan doktor nastínil představu, že by rád půjčku splatil dříve, pokud to situace bude 
umožňovat). Vzhledem k navrhované nižší úrokové sazbě ( 2%) odlišné od sazby obvyklé (cca 
8 %) se schválením této zápůjčky město odchýlí od péče řádného hospodáře. V takovém 
případně dle zákona č. 128/2000 Sb. § 38 a § 39 vyžaduje legislativa odůvodnění. Odbor 
strategického rozvoje provedl v únoru 2023 telefonický průzkum poskytovatelů zubní péče v 
městě Rožnov p. R. a okolí. Na otázku, zda zubní ordinace přibírají nové pacienty, byla 
odpověď vždy záporná. Průzkum byl proveden u cca 60 zubních ordinací - viz příloha. 
Nedostupnost zubních ordinací je aktuálně velkým problémem a tato situace je obecně známá. 
Zubní lékaři většinou nepřijímají nové pacienty a občané bez vlastního zubního lékaře v 
takovém případě využívají pohotovosti např. v Ostravě, případně za zubním lékařem dojíždějí 
do vzdálených lokalit, a to včetně ošetření svých dětí. Z tohoto důvodu vidí město veřejný 
zájem v podpoře vzniku nové zubní ordinace. Z výše uvedeného lze tedy dovodit závěr, že 
získání nové ordinace na na území města Rožnov pod Radhoštěm je obecný zájem jeho 
občanů a s přihlédnutím k § 2 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. můžeme konstatovat, 
že se jedná o splnění zákonné podmínky a lze zápůjčku poskytnout za zvýhodněných 
podmínek, tzn. při nekomerční sazbě. Citace zákona :Dle § 2 odst. 2 zákona o obcích obec 
pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů 
chrání též veřejný zájem. Dále pak dle § 35 zákona o obcích obec v samostatné působnosti 
pečuje v souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro 
rozvoj sociální péče a uspokojování potřeb svých občanů (mimo jiné také potřeby ochrany a 
rozvoje zdraví).Pro komplexnost uvádíme :Výše úroků při sazbě 2 % celkem - 88 tis. Kč za 
celé období Výše úroků při sazbě komerční 8 % - 355 tis. Kč za celé období Rozdílem je 
veřejná podpora ve výši 267 tis. Kč.  
  
__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
P .Stolař – informuje, že u tohoto rozpočtového opatření se na finančním výboru strhla diskuze. 
Padla spousta podnětných návrhů, jak to do budoucna nastavit. Šest členů hlasovalo pro, dva 
se zdrželi, toto opatření bylo doporučeno ke schválení. 
J. Pavlica - nebudu zpochybňovat, že teď nemáme připravená pravidla, je to první případ. 
Jednoznačně bude hlasovat pro tohle rozpočtové opatření. Dotazuje se, co udělalo město pro 
to, aby jsme toho zubaře dostali na polikliniku a co ho vedlo k tomu, že bude mít ordinaci v 
soukromém domě. Myslí si, že tohle mohla být cesta k hospodaření komerčních domů, vylepšit 
a zajistit lepší využití polikliniky. Dále se dotazuje co bude s prostorem, kde předtím byla 
zubařka, která odešla a co tam bylo špatně. 
J. Kučera - pan zubař zvažoval více možností a nakonec si vybral soukromé prostory, zároveň 
jsme mu nabídli městský byt, jako jednu z forem podpory. Za to poděkoval, ale odmítl, že pro 
něj je klíčové vybavit ordinaci. Nemáme žádná pravidla, kde bychom zohledňovaly míru 
podpory pro ty, kteří budou na městské poliklinice. 
J. Pavlica – dotazuje se na paní zubařku, která odešla z polikliniky. 
J. Kučera – odpovídá, že šla do Zubří, kde zřídili nový medicinský dům. 
K. Kosová – souhlasí, že zatím nejsou připravená pravidla, teď považuje za zásadní, abychom 
toho zubaře do Rožnova dostali. Výzva na vznik místa pro zubaře vzešla z diskuse se Zlínským 
krajem. Následně budeme zjišťovat konkrétní potřeby a možnou podporu města. Myslí si, že 
tady máme vlastně takový první příklad, který nám ukazuje, na čem můžeme v budoucnu 
stavět pravidla. Informuje, že Zdravý Rožnov to podpoří. 
R. Holiš – sděluje, že na Zlínském kraji jsou dlouhodobě pod tlakem, aby zajistili nejenom 
zubaře ale i praktické lékaře, kteří nám stárnou. Průměrný věk u dětského lékaře je 66 let u 
zubařů je to o něco lepší. Informuje, že kdo dnes organizuje zdravotní péči nejsou města ani 
kraj, ale jsou to pojišťovny. Promítá tabulku od Všeobecné zdravotní pojišťovny, kde je 
zobrazena dostupnost péče. Sděluje, že toto usnesení podpoří i když peníze půjdou prakticky 
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do soukromého nájmu, ale podstata je, že tady bude zubař. Chtěl by podotknout, že by bylo 
dobré, kdyby pan zubař bral právě nejvíc lidí z Rožnova. 
J. Koryčanský – potvrzuje, že na radě byla velká diskuse kolem toho i on měl problém, že 
skutečně nemáme nějakou šablonu. Informuje, že potřebujeme v Rožnově i dětské lékaře, 
chybí zde i psychologové. Je pro, udělat nějakou šablonu a vyvěsit to klidně na titulní stránku 
města Rožnova, že přijímáme lékaře. Sděluje, že to také podpoří, protože skutečně obyvatelé 
Rožnova a okolních obcí tu péči potřebují. Myslí si, že až bude zrekonstruovaná poliklinika, 
tak určitě přijdou i tam a nepůjdou do soukromého sektoru. 
P. Jelínek – souhlasí, že to nemůžeme dát do smlouvy, aby přijímal pouze obyvatele Rožnova. 
Nepochybuje, že zájem o pana doktora bude velký. Je však potřeba připravit nějaký návod, 
jak to bude probíhat, abychom se vyhnuli situaci, že lidé budou stát fronty před jeho ordinací. 
J. Kučera – sděluje, že se to řešilo s právním odborem, ale město nemá žádnou právní páku. 
Město pana doktora požádá, aby kladl velký důraz na místní a určitě budeme spolupracovat i 
v tom, abychom včas šířili tuto informaci mezi místními obyvateli, že se bude otevírat zubní 
ordinace. 
Z. Němeček – doplňuje informaci, že než s lékařem pojišťovna vůbec uzavře smlouvu, tak to 
musí mít komplet včetně pojistek připravené se vším všudy, potom je pojišťovna ochotná dát 
smlouvu. Do budoucna nás můžou čekat problémy s praktickými lékaři, naštěstí někteří už 
mají projednané zástupy. 
R. Holiš – žádá, aby se to s panem zubařem řádně prodiskutovalo, aby byli upřednostněni lidé 
z okolí Rožnova. 
J. Kučera – potvrzuje, že určitě na to bude město klást důraz, ale nemůžeme mu to dát do 
závazných podmínek.  
R. Szeruda – upozorňuje, že je velmi důležité, aby pan zubař pracoval na pojišťovnu, že by 
mohlo dojít k velkému zklamání, kdyby bral pacienty jen za hotové. Dále by měl být kladen 
důraz, aby v prvé řadě bral občany Rožnova, protože ten mu poskytuje dotace. 
J. Kučera - podotýká, že v téhle fázi ho nemůžeme nutit, aby přenosně bral lidi z Rožnova. 
Budeme ho žádat, aby vyčlenil maximální kapacity pro naše obyvatele. Pana doktora jsme se 
ptali a utvrzoval nás, že to je jeho hlavní záměr, aby měl smlouvy s pojišťovnami. 
K. Kosová – doplňuje, proč někteří lékaři na polikliniku nejdou nebo s ní odcházejí, neboť se 
mění podmínky a požadavky pro ordinace. To co dříve stačilo dneska nestačí. Je tady otázka, 
zda by v rámci přípravy té rekonstrukce se nedalo podívat na ty uvolněné prostory, jestli nejde 
některé z nich sloučit tak, aby vznikly vyhovující a dostatečně velké ordinace. 
J. Kučera – informuje, že 9. 3.2023 proběhne s lékaři z polikliniky schůzka, kde bude možnost 
probrat s nimi rekonstrukci a případně další věc. 
Z. Němeček – chtěl by doplnit, zda pan doktor muže nebo nemůže vybírat občany z 
Rožnovska. Ze zákona je možné odmítnutí, pouze pokud by hrozilo aktuálně pracovní 
přetížení daného lékaře, který by nebyl schopen zvládat péči v dostatečné kvalitě a rozsahu. 
Na poliklinice máme u spousty ordinací čekárny na chodbách, kde není možnost odvětrávání. 
Hygienické předpisy se teď trošičku přitvrdili, v rámci vzniku nebezpečného odpadu. 
M. Drápal – doplňuje, že v tuhle chvíli máme schválenou stavební dokumentaci a vydáno 
stavební povolení na rekonstrukci v rozsahu společných prostor nikoliv těch ordinaci. Co se 
týká těch ordinací, když tam končí lékař, tak ta ordinace se uvolňuje a prochází kompletní 
rekonstrukci, takže nový lékař nastupuje do zrekonstruované ordinace. Podle informace od 
pana Žáka, tak ty volné prostory na poliklinice prakticky nejsou a pokud se něco uvolní, tak je 
to během chvíle opět obsazeno. 
T. Gross – doplňuje p. Němečka, že lékař v podstatě nesmí omezit ty, které přijímá místem 
trvalého pobytu. Lékař to můžeš udělat dvoukolovým systémem přihlašování pacientů, kde v 
prvním kole vybere místní a v druhém všechny ostatní. Dokáže si představit, že by v rozpočtu 
města každý rok byla alokovaná určitá částka, kde dáme možnost nově začínajícím lékařům, 
kteří budou mít možnost se přihlásit o takovou podporu za daných pravidel, stejně jako probíhá 
programová podpora v různých oblastech. 
R. Holiš – dotazuje se v jaké fázi jsou finanční alokace na komerční domy a s jakými finančními 
prostředky na rekonstrukci polikliniky se počítá.  
J. Kučera – co se týká financování, tak předpoklad je úplně stejný jako v minulých letech, že 
Komerční domy využiji svoje zdroje, které generují v rámci odpisů a částečně si pomůžou 
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úvěrem. Dále je v plánu, že město převezme koupi pozemků kolem polikliniky v návaznosti 
právě na Kulturní centrum. 
M. Drápal – doplňuje, že podle projektové dokumentace na rekonstrukci těch společných 
prostor jsou zatím předpokládané náklady ve výši 23 mil Kč a pokud se bude zavádět 
vzduchotechnika, tak ty náklady můžou ještě růst.  
P. Uličný – je rád, že pan doktor bude uspokojovat potřeby našich občanů a zároveň by chtěl 
vybízet k tomu, aby byly nalezeny i takové nástroje, které pomohou nejenom novým doktorům, 
ale i těm doktorům, kteří tady léta zajišťují péče bez jakékoliv pomoci. PODNĚT 
M. Blinková – doplňuje, že pan doktor by na poliklinice neměl dostatečné prostory, protože 
kromě toho, že bude provozovat zubní ordinaci a ambulanci, tak tam bude mít i dentální 
hygienu. To je hlavní důvod, proč si zvolil tyto prostory po paní doktorce v soukromém objektu. 
__________________________________________________________________________  
 
usnesení č. 14/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2023 v 
rozsahu 1 500 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1. 
 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (D. Drápala,)  
  
usnesení č. 15/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo žádost společnosti LK Stomatologie 
s.r.o. se sídlem Bayerova 53, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 17969948 o bezúročnou půjčku 
ve výši 3 000 000 Kč na vybavení zubní ordinace v Rožnově pod Radhoštěm a schvaluje 
poskytnutí úročené zápůjčky ve výši 1 500 000 Kč s lhůtou splatnosti 5 let společnosti LK 
Stomatologie s.r.o. a uzavření smlouvy o zápůjčce s dohodou o směnečném vyplňovacím 
prohlášení (č. smlouvy 0021/2023/OF) ve znění uvedeném v předložené příloze č. 6 mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm jako zapůjčitelem a společností LK Stomatologie s.r.o. jako 
vydlužitelem, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválená smlouva je součástí 
tohoto usnesení.  
 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (D. Drápala,)  
  
 
F) Odbor školství a kultury 
13 - Programová podpora 2023 - předkládají: Mgr. Lucie Vančurová, 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 12. 11. 
2020 usnesením č. 8/13/ZM/12/11/2020, předkládáme zastupitelstvu města návrhy na 
poskytnutí programové dotace z rozpočtu města pro rok 2023 v rámci programů: PROGRAM 
I Podpora sportovních jednorázových aktivit a akcí PROGRAM II Částečná úhrada provozních 
nákladů spolků, v jejichž vlastnictví jsou sportovní zařízení PROGRAM III Částečná úhrada 
pronájmu sportovních zařízení PROGRAM IV Podpora pravidelného sportu dětí a mládeže 
PROGRAM V Podpora organizačního zajištění zvyšování kvality života seniorů PROGRAM VI 
Podpora aktivit a akcí v oblasti kultury PROGRAM VII Podpora komunitního života PROGRAM 
VIII Podpora vzdělávacích činností PROGRAM IX Podpora spolupráce mezi partnerskými 
městy PROGRAM X Podpora aktivit a akcí v oblasti životního prostředí Předložené žádosti o 
poskytnutí programové podpory posuzovaly v souladu s uvedenými Zásadami na svých 
jednání dotační komise, a to podle svých zaměření (sportovní komise, rada seniorů, kulturní 
komise, komise zdravého města MA21 a životního prostředí). Závěrečné zprávy z hodnocení 
žádostí jednotlivých komisí naleznete v příloze č. 3. Dotační komise částečné nevyhověly 
některým žadatelům v plné výši, a to z důvodu, že výše požadovaných finančních prostředků 
ze strany žadatelů převýšila finanční prostředky, které jsou na programovou podporu určeny. 
Po zhodnocení kvalit a potřebnosti jednotlivých projektů doporučují dotační komise 
zastupitelstvu města přidělení finančních prostředků žadatelům dle přílohy č. 1 a nepřidělení 
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finančních prostředků žadateli dle přílohy č. 2 (jedná se o žádost PI 1,která byla vyřazena z 
důvodu nedodání povinné přílohy). 
  
__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
A. Valasová – informuje, že spolek zdravý Rožnov podával 2 žádosti, které jsou doporučeny 
ke schválení, takže jako statutár se bude zdržovat hlasování. 
J. Fiedler – podotýká, že dotace do sportu, kde to letos bude náročné v rámci provozních 
nákladů za energie a navýšení za nájem. Programy jsou dobře nastavené, ale finanční částky 
neodpovídají realitě, mělo by dojít k navýšení finančních prostředků. PODNĚT 
M. Blinková – doplňuje, že pokud zastupitelé hledají sociální oblast, tak město nemá 
samostatný program sociálních služeb, které žádají o dotace, tak tyto žádosti jdou na 
mikroregion Rožnovsko. 
M. Drápal – financování sportu je jedna z věcí která by se měla řešit, v rámci růstu cen energií 
a nájmu. Chtěl by požádat všechny zástupce v zastupitelstvu, tam kde jsou členy těch komisí, 
kde je potřeba udělat změny v rámci dotačních titulů. 
J. Fiedler – informuje, že TJ Rožnov je žadatel o podporu a mohlo by se jednat o střet zájmu. 
K. Kosová – žádá, aby se informace z komisí připravila již na pracovní setkání zastupitelů.  
__________________________________________________________________________ 
  
 
usnesení č. 16/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo žádosti o poskytnutí programových 
dotací a po projednání  
1. schvaluje poskytnutí programové dotace jednotlivým žadatelům na projekty a ve výši 
uvedené v předložené příloze č. 1, 
2. ukládá odboru školství a kultury připravit smlouvy o poskytnutí programové dotace dle vzoru 
schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 8/13/ZM/12/11/2020 pro 
jednotlivé příjemce programové dotace, 
3. pověřuje starostu města k podepsání smluv o poskytnutí programové dotace s jednotlivými 
příjemci. 
 
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 2 (J. Fiedler, A. Valasová), Nehlasovalo: 2 (D. 
Drápala,, Z. Němeček)  
  
usnesení č. 17/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo žádosti o poskytnutí programových 
dotací a po projednání neschvaluje poskytnutí programové dotace žadateli na projekt uvedený 
v předložené příloze č. 2. 
 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (D. Drápala,, Z. Němeček)  
 
14 - Projednání a schválení dodatku č. 8 smlouvy o spolupráci s Národním muzeem v 
přírodě, příspěvkovou organizací, Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm - předkládají: Mgr. Tomáš Gross, Ing. Martin Beníček   
Důvodová zpráva:  
Město Rožnov pod Radhoštěm uzavřelo dne 17.10.2014 s Národním muzeem v přírodě, 
příspěvkovou organizací, Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Smlouvu 
o spolupráci, která vyjadřuje vůli obou stran spolupracovat na společných akcích, koordinovat 
svoje vzájemné aktivity a projekty a také vzájemně podporovat pořady či akce pořádané 
muzeem, městem nebo jeho příspěvkovými organizacemi. 
 
Dle čl. IV. odst. 4.2 Smlouvy o spolupráci je schválení dodatku na další kalendářní rok v 
kompetenci Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm. Předmětem podání je tedy návrh 
dodatku č. 8 dané smlouvy, který specifikuje rozsah spolupráce a oblasti participace v roce 
2023. 
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usnesení č. 18/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o 
spolupráci ze dne 17. 10. 2014 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm a Národním muzeem v přírodě, příspěvkovou organizací, Valašským 
muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se sídlem Palackého 147, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, IČO: 00098604, dle důvodové zprávy. Předmětem dodatku č. 8 je rozsah 
spolupráce města a muzea v roce 2023. Schválený dodatek č. 8 je součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (D. Drápala,)  
  
G) Odbor správy majetku 
 15 - Projednání a schválení koupě pozemku p. č. 211/6 o výměře 10 m2 v k. ú. Rožnov 
pod Radhoštěm, ve vlastnictví I H - předkládají: Ing. Michaela Hanzl, Mgr. Tomáš Gross   
Důvodová zpráva:  
Město Rožnov pod Radhoštěm dokončilo stavbu chodníku podél silnice č. III/4867 v 
katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm a Tylovice dle projektové dokumentace 
„KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ – ROŽNOV p. RADHOŠTĚM – TYLOVICE – ÚSEK 1“ zpracované 
firmou DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA, spol. s.r.o. Tato stavba chodníku zasahovala mj. i na 
část pozemku p. č. 211/2 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví Ixxxx Hxxxxxxx. 
V návaznosti na jednání s občany, v jejichž vlastnictví jsou části pozemků dotčených stavbou 
chodníku, bylo s vlastníkem pozemku dohodnuto budoucí odkoupení části pozemku p. č. 211/2 
o výměře cca 10 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm pro vybudování chodníku podél silnice 
III/4867. Na základě této dohody byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí kupní č. 
143/2018/OSM, kterou schválilo Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm usnesením č. 
7/XXV na svém zasedání dne 12.6.2018. Smlouva o budoucí smlouvě kupní je uvedena v 
příloze č. 2 projednávaného bodu. 
Po dokončení stavby chodníku bylo provedeno skutečné zaměření stavby chodníku a 
geometrickým plánem byly odděleny dotčené pozemky. Geometrickým plánem č. 6937-
7132/2022 byl z pozemku p. č. 211/2 oddělen a nově označen pozemek p. č. 211/6 o výměře 
10 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví Ixxxx Hxxxxxxx. Geometrický plán je 
uveden v příloze č. 3 projednávaného bodu. 
Cena výše uvedeného pozemku p. č. 211/6 v majetku Ixxxx Hxxxxxxx byla stanovena dohodou 
dle výše uvedené Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ve výši 500 Kč/m2. Kupní cena za 
pozemek tedy činí 5.000 Kč. 
V souladu s výše uvedenou Smlouvou o budoucí smlouvě kupní č. 143/2018/OSM, čl. II. odst. 
7, uhradí město prodávajícímu kupní cenu za pokácenou lípu ve výši 48.188 Kč. Cena lípy 
byla stanovena Znaleckým posudkem č.j.: 23/03/2018 vyhotoveným Ing. Jiřím Kovaříkem, 
znalcem pro základní obor Ochrana přírody, pro odvětví ekologie, ochrana fytogenofondu, 
zeleně, dendrologie dne 22.3.2018. Uvedený znalecký posudek je uveden v příloze č. 4 
projednávaného bodu. Situační foto je uvedeno v příloze č. 5 projednávaného bodu. Ortofoto 
a katastrální snímek je uveden v příloze č. 6 projednávaného bodu. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání a schválení koupi výše 
uvedeného pozemku p.č. 211/6 a text kupní smlouvy č. 002/2023/OSM, dle které bude 
realizován převod výše uvedeného pozemku včetně úhrady za pokácenou lípu do vlastnictví 
města Rožnov pod Radhoštěm za celkovou kupní cenu ve výši 53.188 Kč, jak je uvedeno v 
návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
  
usnesení č. 19/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi pozemku p. č. 211/6 o výměře 
10 m2, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví Ixxxx Hxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxx 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, a 
uzavření kupní smlouvy o koupi nemovitých věcí č. 002/2023/OSM mezi Ixxxxx Hxxxxxxxx a 
městem Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. 
Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 
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Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (D. Drápala,)  
 
 
16 - Projednání a schválení koupě pozemku p. č. 6453 o výměře 14 m2 ve vlastnictví L 
D a prodej části pozemku p. č. 4933 o nové výměře 195 m2 ve vlastnictví města Rožnov 
pod Radhoštěm do majetku L D, vše k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. - předkládají: Ing. 
Michaela Hanzl, Mgr. Tomáš Gross   
Důvodová zpráva:  
Město Rožnov pod Radhoštěm dokončilo stavbu chodníku podél silnice č. III/4867 v 
katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm a Tylovice dle projektové dokumentace 
„KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ – ROŽNOV p. RADHOŠTĚM – TYLOVICE – ÚSEK 1“ zpracované 
firmou DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA, spol. s.r.o. Tato stavba chodníku zasahovala mj. i na 
pozemek p. č. 6453 o výměře 14 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví Lxxxx 
Dxxxxxxx. 
V návaznosti na jednání s občany, v jejichž vlastnictví jsou pozemky dotčené stavbou 
chodníku, bylo s Lxxxx Dxxxxxxxx dohodnuto budoucí odkoupení části pozemku p. č. st. 251 
v k.ú. Tylovice pro vybudování chodníku podél silnice č. III/4867. Lxxxx Dxxxxxxx za prodej 
výše uvedeného pozemku požaduje odkoupení městského pozemku p. č. 4933 o nové výměře 
195 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, který má v současnosti pronajatý dle nájemní smlouvy 
vedené v „Centrální evidenci smluv“ pod č. 001/1992/OSM/NAB původní vlastník rodinného 
domu babička Lxxxx Dxxxxxxx, paní Mxxxx Mxxxxxxxxx. Nájemní smlouva je uvedena v 
příloze č. 2 projednávaného bodu a uzavřením kupní smlouvy se ruší. Požadavek byl vznesen 
v příloze „Souhlasu se stavbou komunikace a chodníku na cizím pozemku" dne 16.2.2005 a 
je uveden v příloze č. 3 projednávaného bodu. Na základě vznesených požadavků byla 
uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě kupní č. 029/2019/OSM, kterou schválilo Zastupitelstvo 
města Rožnov pod Radhoštěm usnesením č. 8/IV na svém zasedání dne 16.4.2019. Tato 
smlouva je uvedena v příloze č. 4 projednávaného bodu. 
Geometrickým plánem č. 7033-707222/2022 byl pozemek p. č. 4933 v k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm o původní výměře 156 m2 zvětšen o díly "b" a "c" (nová výměra činí 195 m2 ). 
Uvedený geometrický plán je uveden v příloze č. 5 projednávaného bodu. Ortofoto pozemku 
je uvedeno v příloze č. 6 a katastrální snímek je uveden v příloze č. 7 projednávaného bodu. 
Situační foto v příloze č. 8 projednávaného bodu. 
Ceny dotčených částí nemovitostí určených k budoucímu prodeji byly stanoveny takto: • 
pozemek p. č. 4933 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o nové výměře 195 m2 v majetku města: 
cena byla stanovena dle Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 029/2019/OSM na základě 
znaleckého posudku č. 4316-152/2018 vyhotoveným Ing. René Butkovem, Ph.D., MBA, IČO: 
73296686, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí ve výši 420 Kč/m2. 
Kupní cena celkem 81.900 Kč. • nově odměřený pozemek p. č. 6453 o výměře 14 m2 v k.ú. 
Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví Lxxxx Dxxxxxxx: 
cena byla stanovena dle Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 029/2019/OSM na základě 
znaleckého posudku č. 4316-152/2018 vyhotoveným Ing. René Butkovem, Ph.D., MBA, IČO: 
73296686, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí ve výši 420 Kč/m2. 
Kupní cena celkem 5.880 Kč.Uvedený znalecký posudek je uveden v příloze č. 9 
projednávaného bodu.Na pozemku p. č. 6453 vázne na základě Smlouvy (dohody) darovací 
o zřízení věcného břemene - bezúplatné ze dne 8.12.2003 věcné břemeno spoluužívání pro 
Mxxxxx Mxxxxxxxxxx u uzavřením kupní smlouvy se ruší.Záměr na prodej výše uvedené části 
městského pozemku ve prospěch Lxxxx Dxxxxxxx byl schválen Radou města Rožnov pod 
Radhoštěm usnesením č. 134/11/RM/23/01/2023 ze dne 23.1.2023 a zveřejněn na úřední 
desce města Rožnov pod Radhoštěm od 26.1.2023 do 13.2.2023, a to i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. V době zveřejnění záměru na úřední desce nebyly vzneseny 
žádné připomínky či podněty k prodeji výše uvedené části pozemku. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání a schválení koupi výše 
uvedeného pozemku p. č. 6453 o výměře 14 m2, prodej výše uvedeného pozemku p. č. 4933 
o nové výměře 195 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a text kupní smlouvy č. 
003/2023/OSM, dle které budou realizovány převody výše uvedených pozemků, jak je 
uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
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usnesení č. 20/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi pozemku p. č. 6453 o výměře 
14 m2, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví Lxxxx Dxxxxxxx, trvalý pobyt 
xxxxxxxxxxxxxxxx756 54 Zubří a prodej pozemku p. č. 4933 o výměře 195 m2 ve vlastnictví 
města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví Lxxxx Dxxxxxxx, dle důvodové zprávy a příloh 
projednávaného bodu, a uzavření kupní smlouvy o koupi nemovitých věcí se zrušením 
věcného břemene č. 003/2023/OSM mezi Lxxxx Dxxxxxxxx, městem Rožnov pod Radhoštěm 
a oprávněnou z věcného břemene Mxxxx Mxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxx, 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená 
kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (D. Drápala,)  
 
 
17 - Projednání a schválení koupě pozemků p. č. 35/4 o výměře 8 m2, p. č. 1337/3 o 
výměře 40 m2 a p. č. 1337/72 o výměře 17 m2, vše v k. ú. Tylovice, ve vlastnictví A B - 
předkládají: Ing. Michaela Hanzl, Mgr. Tomáš Gross   
Důvodová zpráva:  
Město Rožnov pod Radhoštěm dokončilo stavbu chodníku podél silnice č. III/4867 v 
katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm a Tylovice dle projektové dokumentace 
„KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ – ROŽNOV p. RADHOŠTĚM – TYLOVICE – ÚSEK 1“ zpracované 
firmou DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA, spol. s.r.o. Tato stavba chodníku zasahovala mj. i na 
části pozemků p. č. 33/5 a p. č. 1337/3 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví Axxxxxx Bxxxxx. 
V návaznosti na jednání s občany, v jejichž vlastnictví jsou části pozemků dotčených stavbou 
chodníku, bylo s vlastníky pozemků dohodnuto budoucí odkoupení celého pozemku p. č. 
1337/3 o výměře 57 m2 a části pozemku p. č. 35/1 o výměře cca 8 m2 v k. ú. Tylovice pro 
vybudování chodníku podél silnice č. III/4867. Na základě této dohody byla uzavřena Smlouva 
o smlouvě budoucí kupní č. 031/2019/OSM, kterou schválilo Zastupitelstvo města Rožnov pod 
Radhoštěm usnesením č. 10/IV na svém zasedání dne 16.4.2019. Smlouva je uvedena v 
příloze č. 2 projednávaného bodu.Po dokončení stavby chodníku bylo provedeno skutečné 
zaměření stavby chodníku a geometrickými plány odděleny dotčené pozemky. Geometrickým 
plánem č. 1382-7133/2022 byl z pozemku p. č. 35/1 oddělen a nově označen pozemek p. č. 
35/4 o výměře 8 m2 a z pozemku p. č. 1337/3 byly odděleny a nově označeny pozemky p. č. 
1337/3 o nové výměře 40 m2 a p. č. 1337/72 o výměře 17 m2, vše k. ú. Tylovice, ve vlastnictví 
Axxxxxx Bxxxxx. Geometrický plán je uveden v příloze č. 3 projednávaného bodu. 
Cena dotčeného pozemku p. č. 35/4 o výměře 8 m2 byla stanovena dohodou dle Smlouvy o 
budoucí smlouvě kupní č. 031/2019/OSM ve výši 650 Kč/m2. Kupní cena tedy činí 5.200 Kč. 
Ceny dotčených pozemků p. č. 1337/3 o výměře 40 m2 a p. č. 1337/72 o výměře 17 m2 byly 
stanoveny dle Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 031/2019/OSM a znaleckého posudku č. 
631-10/19 vyhotoveného Ing. Martou Bílkovou, IČO: 73081086, znalcem v oboru ekonomika, 
odvětví ceny a odhady nemovitostí ve výši 200 Kč/m2. Kupní cena tedy činí 11.400 Kč. 
Uvedený znalecký posudek je uveden v příloze č. 4 projednávaného bodu. Katastrální snímek, 
ortofoto snímek a situační foto je uvedeno v příloze č. 5, č. 6 a č. 7 projednávaného bodu. Na 
dotčených pozemcích p. č. 35/4, p. č. 1337/3 a p. č. 1337/72 vázne dle Smlouvy (dohody) 
darovací, o zřízení věcného břemene – bezúplatné ze dne 10.5.2010 pro oprávněné z věcného 
břemene Axxxxxx Bxxxxx a Šxxxxxxx Bxxxxxxxx věcné břemeno spoluužívání. Toto věcné 
břemeno bude vymazáno z katastru nemovitostí na základě výše uvedené Kupní smlouvy č. 
006/2023/OSM.Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání a ke 
schválení znění kupní smlouvy č. 006/2023/OSM, dle které budou realizovány převody výše 
uvedených pozemků, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
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usnesení č. 21/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi pozemků p. č. 35/4 o výměře 8 
m2, p. č. 1337/3 o výměře 40 m2 a p. č. 1337/72 o výměře 17 m2, vše v k. ú. Tylovice, ve 
vlastnictví Axxxxxx Bxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxx756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, a uzavření kupní smlouvy o koupi 
nemovitých věcí se zrušením věcného břemene č. 006/2023/OSM mezi Axxxxxxx Bxxxxxx, 
městem Rožnov pod Radhoštěm a oprávněnými z věcného břemene Axxxxxxx Bxxxxxx a 
Šxxxxxxx Bxxxxxxxx, oba trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxx756 61 Rožnov pod Radhoštěm ve 
znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva je součástí 
tohoto usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (D. Drápala,)  
 
 
18 - Projednání a schválení koupě pozemku p. č. 216/4 o výměře 20 m2 v k. ú. Rožnov 
pod Radhoštěm, ve vlastnictví M C. - předkládají: Ing. Michaela Hanzl, Mgr. Tomáš Gross   
Důvodová zpráva:  
Město Rožnov pod Radhoštěm dokončilo stavbu chodníku podél silnice č. III/4867 v 
katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm a Tylovice dle projektové dokumentace 
„KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ – ROŽNOV p. RADHOŠTĚM – TYLOVICE – ÚSEK 1“ zpracované 
firmou DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA, spol. s.r.o. Tato stavba chodníku zasahovala mj. i na 
část pozemku p. č. 216/2 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví Mxxxxxx Cxxxxxxx. 
V návaznosti na jednání s občany, v jejichž vlastnictví jsou části pozemků dotčených stavbou 
chodníku, bylo s vlastníkem pozemku dohodnuto budoucí odkoupení části pozemku p. č. 216/2 
o výměře cca 20 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm pro vybudování chodníku podél silnice  
č. III/4867. Na základě této dohody byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí kupní č. 
030/2019/OSM, kterou schválilo Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm usnesením č. 
9/IV na svém zasedání dne 16.4.2019. Smlouva je uvedena v příloze č. 2 projednávaného 
bodu. 
Po dokončení stavby chodníku bylo provedeno skutečné zaměření stavby chodníku a 
geometrickým plánem odděleny dotčené pozemky. Geometrickým plánem č. 6937-7132/2022 
byl z pozemku p. č. 216/2 oddělen a nově označen pozemek p. č. 216/4 o výměře 20 m2 v k. 
ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví Mxxxxxx Cxxxxxxx. Geometrický plán je uveden v 
příloze č. 3 projednávaného bodu. Katastrální snímek a ortofoto je uvedeno v příloze č. 5 a 
situační foto v příloze č. 6 projednávaného bodu.  
Cena výše uvedeného pozemku p. č. 216/4 v majetku Mxxxxxx Cxxxxxxx byla stanovena 
dohodou dle výše uvedené Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na základě znaleckého posudku 
č. 4316-152/2018 vyhotoveného Ing. René Butkovem, Ph.D., MBA, IČO: 73296686, znalcem  
v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí ve výši 420 Kč/m2. Kupní cena tedy 
činí 8.400 Kč. Uvedený znalecký posudek je uveden v příloze č. 4 projednávaného bodu. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání a ke schválení znění kupní 
smlouvy č. 004/2023/OSM, dle které bude realizována koupě výše uvedeného pozemku, jak 
je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
  
usnesení č. 22/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi pozemku p. č. 216/4 o výměře 
20 m2, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví Mxxxxxx Cxxxxxxx, trvalý pobyt 
xxxxxxxxxxxxxx756 62 Hutisko-Solanec, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, 
a uzavření kupní smlouvy č. 004/2023/OSM mezi Mxxxxxxx Cxxxxxxxx a městem Rožnov pod 
Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva 
je součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (D. Drápala,)  
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19 - Projednání a schválení koupě pozemku p. č. 36/2 o výměře 3 m2 v k. ú. Tylovice, ve 
vlastnictví K S - předkládají: Ing. Michaela Hanzl, Mgr. Tomáš Gross   
Důvodová zpráva:  
Město Rožnov pod Radhoštěm dokončilo stavbu chodníku podél silnice č. III/4867 v 
katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm a Tylovice dle projektové dokumentace 
„KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ – ROŽNOV p. RADHOŠTĚM – TYLOVICE – ÚSEK 1“ zpracované 
firmou DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA, spol. s.r.o. Tato stavba chodníku zasahovala mj. i na 
část pozemku p. č. 36 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví Kxxxx Sxxxxxx. 
V návaznosti na jednání s občany, v jejichž vlastnictví jsou části pozemků dotčených stavbou 
chodníku, bylo s vlastníkem pozemku dohodnuto budoucí odkoupení části pozemku p. č. 36 o 
výměře cca 3 m2 v k. ú. Tylovice pro vybudování chodníku podél silnice č. III/4867. Na základě 
této dohody byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí kupní č. 032/2019/OSM, kterou 
schválilo Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm usnesením č. 11/IV na svém zasedání 
dne 16.4.2019. Smlouva je uvedena v příloze č. 2 projednávaného bodu. 
Po dokončení stavby chodníku bylo provedeno skutečné zaměření stavby chodníku a 
geometrickým plánem odděleny dotčené pozemky. Geometrickým plánem č. 1382-7133/2022 
byl z pozemku p. č. 36 oddělen a nově označen pozemek p. č. 36/2 o výměře 3 m2 v k. ú. 
Tylovice, ve vlastnictví Kxxxx Sxxxxxx. Geometrický plán je uveden v příloze č. 3 
projednávaného bodu. 
 
Cena výše uvedeného pozemku p. č. 36/2 o výměře 3 m2 v k. ú. Tylovice v majetku Kxxxx 
Sxxxxxx byla stanovena dohodou dle výše uvedené Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na 
základě znaleckého posudku č. 4316-152/2018 vyhotoveného Ing. René Butkovem, Ph.D., 
MBA, IČO: 73296686, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí ve výši 
420 Kč/m2. Kupní cena 1.260 Kč. Uvedený znalecký posudek je uveden v příloze č. 4 
projednávaného bodu. 
 
Katastrální snímek, ortofoto snímek a situační foto je uvedeno v příloze č. 5, č. 6 a č. 7 
projednávaného bodu. 
 
Na dotčeném pozemku vázne na základě Smlouvy RV 309/1992 ze dne 3.3.1992 věcné 
břemeno užívání pro Bxxxxxxx Sxxxxxx a Vxxxxx Sxxxxxxxxx. Věcné břemeno bylo do 
katastru nemovitostí zapsáno pod č. j. Z-7500025/1992-836 . Toto věcné břemeno bude 
vymazáno z katastru nemovitostí na základě výše uvedené Kupní smlouvy č. 
007/2023/OSM.Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání a ke 
schválení znění kupní smlouvy č. 007/2023/OSM, dle které bude realizována koupě výše 
uvedeného pozemku, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
  
usnesení č. 23/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi pozemku p. č. 36/2 o výměře 3 
m2, v k. ú. Tylovice, ve vlastnictví Kxxxx Sxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxx756 61 Rožnov 
pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, a uzavření kupní 
smlouvy o koupi nemovité věci se zrušením věcného břemene č. 007/2023/OSM mezi Kxxxxx 
Sxxxxxxx, městem Rožnov pod Radhoštěm a oprávněnými z věcného břemene Bxxxxxxxx 
Sxxxxxxx a Vxxxxxx Sxxxxxxxxx, oba trvalý pobyt xxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva 
je součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (D. Drápala,)  
 
 
20 - Projednání a schválení kupní smlouvy č. 20/2023/OSM mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm a Národním muzeem v přírodě (prodej pozemku města p. č. 3690/34 v k.ú. 
Rožnov pod Radhoštěm - bývalý náhon u administrativní budovy Národního muzea v 
přírodě). - předkládají: Mgr. Tomáš Gross, Ing. Michaela Hanzl   
Důvodová zpráva:  
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Město Rožnov pod Radhoštěm a Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, 
Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00098604 (dále jen "NMvP") dlouhodobě 
připravují majetkoprávní vypořádání navzájem užívaných pozemků. 
Všechny podklady však ještě nejsou zpracovány. 
V současné době má Národní muzeum v přírodě vyhotovenou projektovou dokumentaci na 
akci: "Úprava zpevněné plochy před vstupním objektem do NMvP", viz koordinační situační 
výkres a katastrální situační výkres (příloha č. 5 a č. 6 projednávaného bodu). 
Účelem této stavební akce je provést rekonstrukci zpevněných ploch před vstupem do objektu 
NMvP a Hasičského sboru města Rožnov pod Radhoštěm, včetně jejich odvodnění 
vybudováním nové dešťové kanalizace, odlučovače lehkých kapalin (ORL) a retenční nádrže 
s regulovaným odtokem. 
Na tuto akci NMvP podalo žádost o státní dotaci ve výši 7 mil. Kč z celkových rozpočtovaných 
nákladů 7 183 042,50 Kč, jejíž poskytovatelem je Ministerstvo kultury ČR.  
Podmínkou poskytnutí dotace na tuto akci je, aby žadatel, t.j. NMvP, byl vlastníkem všech 
pozemků dotčených navrženou stavbou. 
Tzn. že musí být i vlastníkem pozemku p. č. 3690/34 (příloha č. 2, č. 3 a č. 4 projednávaného 
bodu) v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. 
Na základě této skutečnosti a záměru co nejdříve tuto stavební akci realizovat požádalo vedení 
NMvP město Rožnov pod Radhoštěm o prodej pozemku p. č. 3690/34 (mimo výše zmíněné 
připravované majetkoprávní vypořádání navzájem užívaných pozemků). 
Na jednání zástupců NMvP s vedením města za účasti místostarosty města Mgr. Tomáše 
Grosse bylo dohodnuto, že cena za pozemek p. č. 3690/34 bude stanovena na základě 
vypracovaného znaleckého posudku. 
Pro stanovení ceny prodávaného pozemku p. č. 3690/34 byl dne 23.1.2023 vyhotoven Ing. 
Janou Mikušovou, Nábřeží Dukelských hrdinů 673, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, znalcem 
v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace nemovitostí znalecký posudek č. 
3/4403/2023 (příloha č. 7 projednávaného bodu). 
Protože NMvP bylo zřízeno jako příspěvková organizace Ministerstva kultury České republiky 
na základě Rozhodnutí ministra č. 23/2018 a tudíž nakládá s majetkem státu, je NMvP povinno 
v případě nabývání majetku postupovat dle dokumentu "Metodický materiál pro organizační 
složky státu a vybrané státní organizace s účinností od 1. října 2019" vydaným dne 23.9.2019 
Ministerstvem financí pod č.j MF-23580/2019/7202-2 a v souladu se zákonem č. 219/2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů. Při úplatném nabývání majetku může NMvP sjednat cenu bez souhlasu Ministerstva 
financí pouze do výše rovnající se ocenění tohoto majetku podle zvláštního právního předpisu, 
t.j. zjištěné ceny (administrativní ceny) dle vyhlášky MF ČR č. 334/2022 Sb. o oceňování 
majetku. Z výše uvedených důvodů se při prodeji pozemku město odchyluje od sjednání ceny 
v místě a čase obvyklé - ve smyslu ceny tržní - přičemž v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o odchýlení odůvodněné a město jím 
sleduje jiný důležitý zájem. Důvodem je zejména zájem přispět k bezproblémové realizaci 
záměru NMvP při získání finanční podpory formou dotace (tj. tento záměr nezdržovat a 
neohrozit vzhledem k omezením NMvP daným citovaným metodickým pokynem), když 
stavební úpravy přispějí rovněž ke zvýšení komfortu užívání a lepší dostupnosti budovy 
hasičské zbrojnice užívané příspěvkovou organizací města - Hasičským sborem města 
Rožnov pod Radhoštěm. Zjištěná cena za m2 pozemku p. č. 3690/34 o výměře 95 m2 v k.ú. 
Rožnov pod Radhoštěm je ve výši 1020,- Kč/m2, tzn. tj. 96.900,- Kč za celý pozemek. Bylo 
dohodnuto, že cenu za vypracování znaleckého posudku ve výši 4.900,- Kč uhradí kupující, 
t.j. NMvP .Záměr na prodej pozemku p. č. 3690/34 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví 
města Rožnov pod Radhoštěm byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne 
6.1.2023, usnesením č. 116/9/RM/06/01/2023 a zveřejněn na úřední desce města Rožnov pod 
Radhoštěm od 12.01.2023 do 30.01.2023, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. V 
době zveřejnění záměru na úřední desce nebyly vzneseny žádné připomínky ani podněty k 
záměru. 
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Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemku p. č. 
3690/34 o výměře 95 m2 ve znění kupní smlouvy č. 20/2023/OSM uvedené v příloze č. 1 
projednávaného bodu, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
  
usnesení č. 24/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej pozemku p. č. 3690/34 o 
výměře 95 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve 
prospěch České republiky a uzavření kupní smlouvy č. 20/2023/OSM ve znění uvedeném v 
příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a 
organizací Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, Palackého 147, 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00098604, jako kupující dle důvodové zprávy a příloh 
projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení.  
 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (D. Drápala,)  
 
 
21 - Projednání a schválení kupní smlouvy č. 19/2023/OSM mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm a SYNOT REAL ESTATE, k.s., (koupě budovy čp 487 - Společenský dům a 
okolních pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm). - předkládají: Mgr. Tomáš Gross, Ing. 
Michaela Hanzl   
Důvodová zpráva:  
Dne 30.12.2022 proběhlo jednání vedení města Rožnov pod Radhoštěm za účasti 
místostarosty Mgr. Tomáše Grosse, místostarostky Bc. Markéty Blinkové a radního Ing. 
Antonína Slováka s vedením společnosti SYNOT REAL ESTATE, k.s. (dále taky jen 
"SYNOT"), kterou zastupovali Ivo Valenta a Miroslav Valenta. Společnost SYNOT je 
vlastníkem pozemku p. č. st. 163/2 o výměře 1111 m2 , zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba č.p. 487, objekt občanské vybavenosti (Společenský dům) a přilehlých 
pozemků: 
- p. č. 1474/5 o výměře 1678 m2, ostatní plocha, zeleň 
- p. č. 1474/11 o výměře 29 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace  
- p. č. 1474/12 o výměře 9 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- p. č. 1474/13 o výměře 27 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Rožnov p.R. 
(přílohy č. 3, č. 4 a č. 5 projednávaného bodu) Výsledkem jednání byl zájem a záměr města 
Rožnov pod Radhoštěm odkoupit od společnosti SYNOT budovu Společenského domu i s 
přilehlými pozemky za cca 25 mil. Kč, a to ve dvou splátkách (16 mil. v roce 2023 a 9 mil. do 
konce roku 2024).Na základě těchto informací město Rožnov pod Radhoště požádalo SYNOT 
o předložení návrhu kupní smlouvy. Po připomínkách a revizích této kupní smlouvy vedením 
města, právníkem města, vedoucím finančního odboru a odborem správy majetku bylo 
dohodnuto následující: Město Rožnov pod Radhoštěm odkoupí výše uvedené nemovitosti s 
veškerými součástmi, příslušenstvím a vnitřním vybavením dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy č. 
19/2023/OSM (viz příloha č. 2 projednávaného bodu) za dohodnutou kupní cenu v celkové 
výši 24.928. 884,80 Kč ve třech splátkách dle této tabulky: cena bez DPH cena vč. DPH 
pozemky p. č. 1474/5,11,12 a 13 
1 500 000,000,001 500 000,00budova čp 48723 262 453,350,0023 262 453,35věci movité 
(vnitřní vybavení dle přílohy č. 2 projednávaného bodu)137 546,6528 884,80166 
431,45celkem24 900 000,0028 884,8024 928 884,80 jednorázová úhrada - věci movité (do 10 
dnů od účinnosti smlouvy)137 546,6528 884,80166 431,451. splátka - věci nemovité (do 10 
dnů od účinnosti smlouvy) 16 000 000,000,0016 000 000,002. splátka - věci nemovité (do 
30.6.2024)4 000 000,000,004 000 000,003. splátka - věci nemovité (do 31.12.2024)4 762 
453,350,004 762 453,35celkem24 900 000,0028 884,8024 928 884,80 Vzhledem k tomu, že 
budova může mít významné skryté vady, navrhoval právník města při připomínkování návrhu 
kupní smlouvy vypustit vzdání se práva z vadného plnění, t.j. požadoval vypustit v odst. 4 čl. 
IV této Kupní smlouvy poslední větu ve znění "Kupující se vzdává práv z vadného plnění ze 
smlouvy a Převáděných nemovitostí ve smyslu § 1916 odst. 2 OZ ."Druhou smluvní stranou 
tento návrh však nebyl akceptován s odůvodněním, že se jedná o základní podmínku prodeje. 
Společnost SYNOT trvá na původní textaci, což je zohledněno v kupní ceně a způsobu úhrady. 
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Pro stanovení ceny v čase a místě obvyklé výše uvedených nemovitostí byl dne 21.1.2023 
vyhotoven Ing. Pavlem Sedlákem, Na Pinkavce 1505, 742 21 Kopřivnice, znalcem 
jmenovaným rozhodnutím KS Ostrava ze dne 10.7.1979, č.j. Spr 2784/79 pro základní obor 
ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí znalecký posudek č. T3/23 (příloha č. 6 a 
č. 7 projednávaného bodu). Obvyklá (tzn. tržní) cena dle tohoto znaleckého posudku byla k 
uvedenému datu stanovena ve výši 27.670.000 Kč (bez DPH). Pro úplnost uvádíme, že město 
Rožnov pod Radhoštěm nepřejímá s převáděnými nemovitostmi žádný dluh (mimo práva 
nájmu nebytových prostor pro provozování vinotéky soukromým nájemcem). Smlouva o nájmu 
nebytových prostor a movitých věcí je uzavřena na dobu určitou do 30.9.2023, nájemné činí 
7.026 Kč / měsíc. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení koupi výše uvedených 
nemovitostí ve znění kupní smlouvy č. 19/2023/OSM uvedené v příloze č. 1 projednávaného 
bodu, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě.  
  
 
usnesení č. 25/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi pozemku p. č. st. 163/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 487, objekt občanské vybavenosti a 
pozemků: 
- p. č. 1474/5, ostatní plocha, zeleň 
- p. č. 1474/11 ostatní plocha, ostatní komunikace  
- p. č. 1474/12 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- p. č. 1474/13 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví společnosti SYNOT REAL ESTATE, k.s., se 
sídlem Jaktáře 1475, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 26221276, do vlastnictví města 
Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření kupní 
smlouvy č. 19/2023/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a společností 
SYNOT REAL ESTATE, k.s. jako prodávající ve znění uvedeném v příloze č. 1 
projednávaného bodu. 
Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 16, Proti: 3 (R. Holiš, K. Kosová, A. Valasová), Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 
(D. Drápala,)  
 
22 - Projednání a schválení Plánu Společných Zařízení (PSZ) v rámci probíhající 
"Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm" v lokalitě Hradisko - 
předkládají: Mgr. Tomáš Gross, Ing. Michaela Hanzl   
Důvodová zpráva:  
V květnu 2019 zahájil Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, 
Pobočka Vsetín (dále jen "SPÚ") řízení o komplexních pozemkových úpravách (dále jen 
"KoPÚ") v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm a části k.ú. Vidče dle zákona č. 
139/2002 Sb.,  
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o 
úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
předpisů (mapa se zákresem obvodu KoPÚ v příloze č. 3 projednávaného bodu).Hlavním 
cílem pozemkových úprav je uspořádání vlastnických práv a vztahů k pozemkům, odstranění 
nesouladů mezi evidovaným vlastnictvím půdy v katastru nemovitostí a skutečným stavem v 
terénu a zpřístupnění pozemků. Prioritní je oprava hlavní polní cesty v lokalitě Hradisko, která 
zpřístupňuje areály hospodařících subjektů, jejichž nejvýznamnějším je Střední škola 
zemědělská a přírodovědná. Mezi další významné cíle pozemkové úpravy patří ochrana 
životního prostředí, zajištění snížení negativních dopadů na krajinu, a naopak zvýšení její 
ekologické stability. 
Samotný plán společných zařízení (dále také jako "PSZ") v rámci opatření ke zpřístupnění 
pozemků obsahuje jednu hlavní cestu, 13 vedlejších cest a 15 doplňkových cest (příloha č. 1 
a č. 2 projednávaného bodu). K rekonstrukci je navržena 1 hlavní cesta, 1 vedlejší cesta a 1 
doplňková cesta. Nově jsou navržené 4 cesty vedlejší a 11 cest doplňkových. Opatření k 
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ochraně a tvorbě životního prostředí jsou v podobě prvků Územního systému ekologické 
stability krajiny (dále jen "ÚSES"), jež vychází z územního plánu Města Rožnov pod 
Radhoštěm, který byl použit jako výchozí prvek pro návrh ÚSES. Dokumentace ÚSES z 
územního plánu byla přepracována a doplněna, tak aby výsledné prvky ÚSES měly 
odpovídající průběhy a návaznosti. Vodohospodářské opatření je navrženo v podobě 
retenčního opatření za účelem zpomalení odtoku a zadržení vody za propustkem a dále je pak 
kromě cestních příkopů navržen příkop za účelem ochrany oblasti jímání vod. Bez zpracování 
Dokumentace technického řešení (dále jen "DTŘ") je navržena revitalizace v údolní nivě 
vodního toku do podoby přírodě blízkého vodního toku. Ohledně protierozních opatření na 
ochranu zemědělského půdního fondu (dále jen "ZPF") byla v řešeném území na erozně 
ohrožených pozemcích zvolena organizační opatření ve formě ochranného zatravnění nebo 
agrotechnické opatření ve formě úpravy technologie hospodaření a vyloučení erozně 
náchylných plodin. Navrženými opatřeními je dosaženo hlavních cílů pozemkové úpravy. 
Během zpracování návrhu PSZ bylo svoláno 6 jednání sboru zástupců. Jejich připomínky a 
požadavky byly do konečné verze zapracovány. 
 
V souladu s ust. § 9 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 
pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k 
půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, byl zpracovaný plán 
společných zařízení předložen dotčeným orgánům k uplatnění stanovisek. Souhlasné 
stanovisko nahrazuje opatření (rozhodnutí, souhlas, povolení výjimky) podle zvláštních 
právních předpisů. 
 
Dle ust. § 9 odst. 11 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 
úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, plán společných zařízení schválí 
zastupitelstvo obce. Pozemkový úřad před předložením plánu společných zařízení 
zastupitelstvu obce prokazatelně seznámí s tímto plánem sbor zástupců (proběhlo 16.1.2023).  
 
Zhotovitelem pozemkové úpravy je: „GEOCENTRUM – geo cité +s.r.o.“ Vedoucí společník 
GEOCENTRUM spol. s r.o., IČ: 47974460, tž. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc 
Zástupcem zhotovitele je: Ing. Josef Blaha 
Osoba úředně oprávněná k projektování pozemkových úprav podle §18 zákona č. 139/2002 
Sb.: Ing. Alice Moravcová, č. úředního oprávnění: 113/98-3151Odbor správy majetku 
předkládá zastupitelstvu města ke schválení plán společných zařízení navržený v hlavním 
výkrese, který je přílohou č. 1 projednávaného bodu a popsán v technické zprávě, která je 
přílohou č. 2 projednávaného bodu, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
  
usnesení č. 26/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje plán společných zařízení v souladu s 
ustanovením §9 odst. 11 zákona č. 139/2002, o pozemkových úpravách a pozemkových 
úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Plán společných zařízení byl 
vypracován v rámci probíhající Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Rožnov 
pod Radhoštěm a je vyznačen v hlavním výkrese, který je přílohou č. 1 projednávaného bodu 
a popsán v technické zprávě, která je přílohou č. 2 projednávaného bodu, dle důvodové zprávy 
a příloh projednávaného bodu. 
 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (D. Drápala,, K. Kosová)  
  
H) Různé 
23 - Vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm 
dne 10. března 2023 - předkládá: Ing. Jan Kučera, MSc.   
Důvodová zpráva:  
Dne 10. března 2023 si připomeneme 64. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu 
ve Lhase, které bylo krutě potlačeno čínskou armádou. Právě v den výročí vztyčují města po 
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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 844 obcí, měst, městských částí nebo krajů v České republice. 
  
usnesení č. 27/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyvěšení tibetské vlajky na budově 
Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm na Masarykově náměstí dne 10. března 2023, jako 
symbol protestu proti potlačování práv a svobod národů a menšin. 
 
Hlasování: Pro: 12, Proti: 1 (M. Kokinopulos), Zdrželo se: 5 (M. Blinková, M. Drápal, P. 
Jelínek, A. Slovák, R. Szeruda), Nehlasovalo: 2 (D. Drápala,, R. Mácha)  
 
24 - Výroční zpráva o činnosti městské policie 2022 - předkládají: Bc. Aleš Pilař, Ing. Jan 
Kučera, MSc.   
Důvodová zpráva:  
V souladu s náplní pracovních činností předkládá osoba pověřená plněním některých úkolů 
při řízení (ředitel) městské policie zprávu o činnosti městské policie za rok 2022. 
  
__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
M. Drápal – navrhuje nové vymalování podchodu u nádraží a doplnění osvětlení. 
K. Kosová – navrhuje se podívat na podchod na Lázu a jít podle této šablony. 
p. Kovář – informuje, že osvětlení bylo minulý týden nainstalováno a na úpravě podchodu se 
pracuje. 
P. Jelínek – chtěl by upozornit na autovraky, které stojí dlouhodobě na cestách i když mají 
značku a vyzvat občany na jejich odstranění. 
p. Pilař – informuje ohledně autovraků, že spolupracujeme s p. Kovářem a aktivně si vyměňují 
informace. Dlouhodobě stojící auta registrujeme, ale pokud to auto má sjednáno povinné 
ručení a pokud má vše v pořádku, tak s tím není co dělat. Hlídky vše kontrolují. 
p. Kovář – doplňuje, že šla akce na konci roku 2022, která byla i v médiích a kde na její základě 
1/3 aut z cest zmizela, budeme v tom pokračovat nadále. 
Z. Němeček – chce poděkovat za skvělou spolupráci na jejich společných klientech. 
R. Holiš – informuje, že město má již delší dobu připravený projekt „městský elektronický 
informační systém“, kde na každém parkovišti by byla kamera tím by odpadla situace v rámci 
krádeží a zároveň by byli lidé informováni kde je místo k zaparkování. Žádá vedení, zda by se 
na tento projekt znovu podívalo. 
P. Uličný – chce poděkovat, že na ul. Lesní, kde se v rámci působení měst. policie situace 
výrazně zlepšila. 
__________________________________________________________________________  
 
usnesení č. 28/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí zprávu ředitele Městské policie 
Rožnov pod Radhoštěm o činnosti městské policie za rok 2022. 
 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (D. Drápala,, R. Mácha)  
 
25 - Zahájení a provedení kontroly hospodaření Téčka, příspěvkové organizace města 
za rok 2021 a 2022 - předkládá: Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva:  
Popis neuveden 
 
Tento bod byl zařazen na program dnešního zasedání na návrh předsedy Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm, kdy kontrolní výbor na svém zasedání přijal 
usnesení, kterým uložil předsedovi kontrolního výboru předložit zastupitelstvu ke schválení 
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návrh na zahájení a provedení kontroly „Hospodaření Téčka, příspěvkové organizace města 
v letech 2021 a 2022“.  
 
usnesení č. 29/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm: 
1. Souhlasí s návrhem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm na 
zahájení a provedení kontroly hospodaření Téčka, příspěvkové organizace, se sídlem 1. máje 
1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 44740743 za rok 2021 a 2022. 
2. Ukládá Kontrolnímu výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm provést kontrolu 
Téčka, příspěvkové organizace, se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 
44740743 za rok 2021 a 2022, a to výhradně v režimu zákona o obcích. 
3. Ukládá Radě města Rožnov pod Radhoštěm přijmout usnesení, kterým uloží kontrolované 
příspěvkové organizaci povinnost poskytnout kontrolnímu výboru součinnost při kontrole. 
 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (D. Drápala,, R. Mácha)  
 
26 - Informace, podněty - předkládá: Ing. Jan Kučera, MSc.   
Důvodová zpráva:  
Bod je určen zejména k předání neformálních informací mezi vedením města a ostatními 
zastupiteli. 
__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
J. Pavlica – má pochybnost, jak bude tato společnost Komerční domy fungovat, je zřejmé, že 
tato společnost nemůže vygenerovat zisk, nebo můžeme říct, že polikliniku, nechce vést jako 
komerční objekt, nebo to převést pod něco jiného, jestli se nezamyslet zda s.r.o. je ta správná 
forma. Dále má dotaz k budově 1000 na ul. 1. máje, zda je to 4 nevyužité patro již pronajato.  
T. Gross – informuje, že proběhlo jednání, zda by se mohlo toto patro využít pro nějaké spolky, 
tak se připravuje návrh řešení. 
J. Pavlica – žádá komplexní informaci ohledně Komerčních domů. PODNĚT  
M. Drápal – informuje, že na červnovém zastupitelstvu budou jednatelé městských společností 
předkládat informace o hospodaření za r.2022 a plánů. 
R. Holiš – se dotazuje, zda p. Žák je těmi úkoly nějak časově limitován nebo je to bez omezení.  
J. Kučera – informuje, že v krátkodobém horizontu přichystáme návrh, jestli chceme 
transformovat krytý bazén s.r.o. do a nějaké jiné formy což je například příspěvková 
organizace a necháme to ekonomicky posoudit z pohledu možného čerpání dotací a daňových 
dopadů a toto má pan jednatel za úkol ve zkráceném období. Byl zvolen, protože s těmito 
daňově ekonomickými a právními kroky má zkušenosti právě z převodu zimního stadionu. 
R. Holiš – dotazuje se, kdo je provozní ředitel. 
J. Kučera – odpovídá, že se jedná o p. Zlámala. 
R. Holiš – má obavy, aby p. Žák nebyl přetížen, z důvodu jeho angažovanosti v rámci psího 
útulku. 
J. Kučera – informuje, co se týče psího útulku a formy s.r.o., tak to bude ukončováno a 
likvidováno.  
M. Drápal – pro doplnění, p. Žák byl zvolen z důvodu jeho manažerských dovedností a p. 
Zlámal ten provoz zná, proto byl zvolen jako provozní ředitel. 
P. Uličný – předkládá podněty od občanů. Jedná se o hřiště – Harcovna, dále dětské hřiště na 
ul. Lesní, které bylo městem odstraněno, následně po diskuzi s úřadem bylo vráceno aspoň 
pískoviště, bohužel bez ostatních prvků. Asfaltové hřiště na ul. Lesní, kde je ve špatném stavu 
pletivo okolo hřiště. Dále by chtěl požádat o vyřešení výlepových plochy v Tylovicích. PODNĚT 
T. Gross – odpovídá, že za OSM vytipují výlepové plochy a je přislíbeno že odbor bude hledat 
plochy. Ohledně hřiště na ul. Lesní bude podnět zpracován a zodpovězen. 
J. Pavlica – Podnět č.1 - plynulost na ul. u Janíku a odbočení do leva od města směr Valašské 
Meziříčí i z pravého pruhu, mohlo by to pomoct plynulosti. 
Podnět č.2 – ohledně bažin které jsou na turistické stezce a aby dostal nějaké průběžné 
informace ohledně toho, jak se to tam daří spravit.  
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podnět č.3 - týká se už připravené akce, což je přechod a autobusová zastávka před restaurací 
Jánošík. Zajímalo by ho, zda by šlo zjistit, jestli jsou aktuálně nějaké dotace, které by se na to 
daly využít. 
Podnět č.4 – týká se vodovodu Horní Paseky, tato akce by měla začít v březnu. Doporučuje 
nastavit nějaký pravidelný komunikační kanál, možná veřejné setkání a zároveň jestli bychom 
o téhle akci mohli na každém zastupitelstvu informovat. Možná zřídit nějakou speciální záložku 
na městských webových stránkách. 
M. Blinková – sděluje, že tyto podněty budeme evidovat. U Janoštíka, to určitě nevypadlo z 
projektů a společně s odborem investic tento projekt sleduji a pokud se objeví jakákoliv 
možnost budou na to reagovat. Dále by chtěla poděkovat členům senior centra za aktivní 
přístup s vyřizováním příspěvku na bydlení pro občany, kteří před koncem roku byly ve velké 
nejistotě díky tomu, že ceny od společnosti Energoaqua se dostali na úplně jinou úroveň. 
R. Holiš – informuje, že využívá svého práva a povinnosti člena zastupitelstva, které je dáno 
jednacím řádem kde má dovoleno, že může podávat a vznášet dotazy, připomínky a podněty 
nejenom na radu ale i ostatní orgány města. 
__________________________________________________________________________ 
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