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Kulturní centrum už má stavební povolení
Nejdál ze všech velkých projektů připravovaných rožnovskou radnicí je momentálně výstavba moderního Kulturního
centra. Během prázdnin pro ni získala stavební povolení a nyní čeká představitele Rožnova jednání o financování stavby.
Zdárně navíc pokračují také projekty přístavby knihovny a vodovodu Horní Paseky, u kterých probíhá územní řízení.

Rožnov pod Radhoštěm má od konce července pravomocné stavební povolení na realizaci Kulturního centra.
Pár dní na to zasedl i Výrobní výbor
této stavby a architekt Milan Rak
s kolegy seznámil jeho členy s dokumentací pro výběr zhotovitele včetně základního konceptu rozpočtu.
„K přípravě tak velké investice přistupujeme maximálně zodpovědně i s ohledem na budoucí záměry města. Máme
připraveno financování Rožnova až do
roku 2031 s ohledem na potencionální
možnost čerpat úvěr,” zmínil starosta
Radim Holiš s tím, že: „Víme, že každé
další oddalování této investice vede ke
zvýšení nákladů i vzhledem k tomu, co
se ve stavebnictví za poslední tři roky
událo. Ze statistických údajů jasně vyplývá, že od roku 2016 se náklady v investiční výstavbě zdražily zhruba o 30
procent, a tento trend pokračuje. Je jas-

né, že každé další oddalování výstavby
znamená nárůst nákladů o víc než 10
procent ročně, což v našem případě
znamená cirka 20 milionů korun.“

O financování rozhodnou
zastupitelé
Výše uvedené má tak vliv i na
rozpočtovanou cenu předloženou
architektem, která zatím nesplňuje kritéria odsouhlasená zastupitelstvem. Podle nich by měla
cena činit 141,2 milionu korun
bez DPH. Proto byl dohodnut
následující postup: město zašle
dokumentaci oponentnímu týmu
a bude hledat rezervy v rozpočtu.
Nachystán je také přehled všech
zdrojů na financování připravovaných velkých investičních akcí.
To vše následně obdrží zastupi-

telé, kteří nejpozději v listopadu
rozhodnou o dalším postupu.
„Pokud budeme mít materiály
připraveny dříve, je možné, že k tomuto bodu svolám mimořádné zastupitelstvo už v říjnu. V tu dobu

budeme také vědět, zda získáme
53milionovou dotaci na pasivní
standard budovy, a zároveň znát
případné externí finanční zdroje,“
doplnil Radim Holiš. (mha, jm)
Vizualizace archiv MěÚ Rožnov

Nové hřiště a parkoviště na Kramolišově slouží veřejnosti
Po čtyřech měsících práce se nejen Rožnovanům otevřelo nové víceúčelové sportovní hřiště
a také parkoviště na Kramolišově. Město za jejich výstavbu zaplatilo přes 3,7 milionu korun.
Volně přístupné sportovní hřiště
na Kramolišově má hrací plochu
s rozměry 24x15 metrů a umožňuje provozovat pestrou paletu
sportů. Nechybí mezi nimi fotbal,
basketbal, volejbal, nebo nohejbal. „Kromě hlavní hrací plochy je
součástí areálu také další mobiliář
s venkovními hrazdami a několika dětskými prvky,“ uvedl Radek
Šnejdrla z odboru investic rožnovské radnice. Provoz v těchto
prostorách je však zatím ještě
omezen. „Dočasně ponecháme kolem hrazd a dětských prvků provizorní oplocení, aby se mohl co nejlépe uchytit čerstvě vysetý trávník.
Prosíme proto lidi o trpělivost, zá-

brany odstraníme hned, jak to bude
možné,” přiblížila místostarostka
Kristýna Kosová a doplnila: „Tímto hřištěm doplňujeme herní plochy
ve městě pro starší děti. Primárně
bude sloužit pro děti z Kramolišova
a Záhumení.“
V těsné blízkosti hřiště vznikla
také nová plocha pro parkování.
„Parkoviště nahradilo původní částečně zpevněné plochy, které sloužily
k parkování. Vzniklo zde 24 parkovacích míst včetně jednoho pro handicapované řidiče,“ doplnil Radek
Šnejdrla.
Realizace staveb hřiště i parkoviště stála přes 3,7 milionu Kč a trvala čtyři měsíce.
(mha, jm)

Rožnov vydal kalendář na rok 2020 Za úspěchem jsou tisíce hodin práce

Kalendář reprezentativních fotografií města pro rok 2020
vydala rožnovská radnice. K dostání je v místním Turistickém informačním centru za cenu 95 korun.
Obsahem kalendáře jsou fotograho muzea v přírodě a nechybí ani
fie zařazené do publikace Rožnov
architektura Jana Kobzáně v Zápod Radhoštěm – brána Beskyd,
humení,“ uvedl Martin Beníček,
srdce Valašska, kterou město vyvedoucí oddělení kultury a cesdalo před dvěma lety u příležitostovního ruchu radnice.
ti svého 750. výročí. Každý měsíc
Kalendář města na rok 2020, ktekalendáře nabízí jednu zajímavou
rý může být dobrým tipem na dárek,
fotku z Rožnova. „Jsou v něm foje v prodeji v Turistickém informačtografie z Masarykova náměstí,
ním centru na Masarykově náměstí
Jurkovičovy rozhledny, Valašskéza cenu 95 korun.
(mha, jm)

Radnice opravila chodníky ve dvou ulicích
Rožnovská radnice během prázdnin dokončila opravy celkem 500 metrů čtverečních chodníků na ulicích Julia Fučíka a Partyzánská. Rekonstrukce trvala dva měsíce a radnice za ní ze svého rozpočtu zaplatila téměř 900 tisíc korun.

Pokračování str. 2
Celkem 226 milionů, které město získalo v období 2014-2019,
se skládá z několika částí. Tou
největší je 99 mil. již přijatých
dotací. Druhou částí je 56 mil.,
které jsou schváleny a budou inkasovány za projekty realizované
v letošním roce. Dalších 64 mil.
Kč obsahují projekty, u nichž aktuálně probíhá hodnocení žádostí
o dotaci. „K tomu je třeba přičíst
i ušetřené náklady za zpracování

Dodavatelská firma na konci července předala městu opravené
chodníky na ulicích Julia Fučíka a Partyzánská. „V uplynulých
dvou měsících byly na chodnících
v obou ulicích vyměněny konstrukční vrstvy, obrubníky a také

a administraci projektů, za zpracování studií proveditelnosti či monitorovacích zpráv. Ty by v případě
zadání externí firmě stály dalších
šest milionů,“ dodal Laktiš. „Všem
kolegům, kteří pomohli napsat
žádost o dotaci, ale také projekty
připravit a úspěšně realizovat, za
vedení města děkuji. Jsou to stovky
a tisíce hodin práce, které pomohly
udělat naše město zase o kus lepší,“
netajil spokojenost místostarosta
Kučera.
(mha, jm)

veškerá plošná dlažba za dlažbu
zámkovou. V rámci opravy byly
řešeny také bezbariérové nástupy
a úpravy pro zrakově postižené.
Náklady činily 880 tisíc korun,“
uvedl Drahomír Janíček z odboru správy majetku.
(mha, jm)

