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Pokračování ze str. 1 
V této chvíli je už na rozšíření 

knihovny vydáno stavební povo-
lení. „Máme za sebou naprostou 
většinu přípravných prací. Vítězný 
projekt architektonického studia 
ČTYŘSTĚN prošel oponenturou 
na ČVUT, která dopadla dobře. Vy-
jasnit si ale ještě musíme drobnosti 
ke světelnosti vnitřních prostor. Co 
se týká nákladů, tak v současnos-
ti počítá odevzdaný rozpočet s ná-
klady okolo 56 milionů, ale tato 

částka se ještě může měnit. Podali 
jsme žádost o dotaci, která by moh-
la být ve výši 14 milionů korun, a 
týkala by se takzvaného pasivního 
standardu budovy,“ informovala 
místostarosta Kristýna Kosová 
(Zdravý Rožnov) a dodala: „Po-
kud by vše probíhalo podle plánů 
a na stavbu se nám podaří zajistit 
finanční krytí, tak jsme letos chtěli 
stihnout soutěž na dodavatele. To 
by nás stálo 200 tisíc korun. Sta-
vební práce by pak mohly začít nej-

dříve v příštím roce.“
Knihovna získala stávající bu-

dovu po rekonstrukci tzv. Bergero-
vy vily. Richard Berger si ji nechal 
postavit v letech 1912/13 jako ro-
dinnou vilu. Po něm tento objekt 
vlastnil majitel textilní továrny 
Leo Brill, jenž umírá v roce 1933, 
a dědicem se stává jeho žena Žo-
fie a děti Jiří a Vilemína (provda-
ná Pöttingerová). V roce 1940 
odkoupil od Žofie Brillové továr-
nu Němec Josef Kudlich (majitel 

pletárny na nedaleké Dolní Bečvě) 
formou arizování židovského ma-
jetku. V roce 1945 připadla textilní 
továrna jako válečná kořist Sovět-
skému svazu. V letech1945-1949 
sloužila jako část fondu národní ob-
novy. V letech 1949-1989 byla při-
dělena n. p. LOANA jako mateřská 
školka. Po čtyřletém chátrání se vila 
dočkala rekonstrukce na základě 
projektu Lubomíra Hromádky. Od 
prosince 1993 slouží jako knihovna 
města.                                           (r) 

Přístavba městské knihovny je blíže k realizaci

Vizualizace vnitřních prostor knihovny - ČTYŘSTĚN architekti

Důležité avízo:
Středa 8. 7. v 16 hodin

v obřadní síni MěÚ
Veřejné interpelace

Vodovod má zelenou
Pokračování ze str. 1

Podle starosty Radima Holiše 
(ANO) nebylo zamítnutí dotace 
Ministerstvem životního prostře-
dí žádným překvapením. „Čekali 
jsme to. Věděli jsme, že úspěšný 
žadatel musí být většinový vlast-
ník vodovodních řadů. A víme, že 
v řadě obcí i u nás je většinovým 
vlastníkem vodovodu společnost 
VaK Vsetín. Na zamítnutou do-
taci tedy musí většinový vlastník 
vodovodního řadu zareagovat a 
v tomto duchu jsem již informo-
val kolegy z představenstva VaKu 
Vsetín. Výsledkem je úkol pro mě 
a pro ředitele společnosti připravit 
výstavbu vodovodu Horní Paseky, 
v této podobě se přitom jedná o 
první pilotní projekt. Tento model 
pak budou využívat další obce ve 
spolupráci s VaKem. Podstatná je 
možnost čerpání dotací na rozvoj 
důležité infrastruktury,“ prozradil 
starosta Holiš a dále vysvětlil: 
„Model tedy na začátku počítá s 
úplným zafinancováním VaKu při 

realizaci a po dokončení jednotli-
vá města přispějí částí peněz. Výše 
příspěvku bude závislá od skutečně 
vysoutěžených nákladů, ale zatím 
jsme na asi 30 procentech předpo-
kládaného podílu. Pak nám bude 
díky tomu navýšen kapitálový podíl 
ve společnosti. Dále to znamená, 
že VaK tento rok požádá o dotaci 
a připraví se na námi stále avizo-
vaný začátek výstavby v roce 2021. 
Dokončení je naplánováno na rok 
2022. Město tak nebude zbytečně 
prostředníkem, protože by samo na 
podporu nikdy nedosáhlo.“

A kdy tedy Rožnov začne platit 
svůj podíl na rozšíření vodovodu? 
„První splátka bude v roce 2023, 
což je ideální z hlediska financo-
vání, protože v tomto roce končí 
splátky za kanalizaci v projektu 
Čisté řeky Bečvy 2. Ostatní pení-
ze města pak můžeme vložit do 
jiných rovněž důležitých investic. 
Vodovod Horní Paseky je tak zase 
blíže k realizaci,“ dodal na závěr 
Radim Holiš.                            (r)

Rožnov na opravy cest nezapomíná
Město Rožnov pod Radhoštěm do-
končilo opravu komunikace ul. Po-
lanského včetně napojení na vedlejší 
komunikace a sjezdy k jednotlivým 
rodinným domům. Celkové náklady 
byly ve výši téměř 2,3 mil. Kč. „Vý-
sledkem této rekonstrukce je nová 

komunikace včetně podkladních 
vrstev a asfaltového povrchu. V rám-
ci rekonstrukce byla nově upravena 
i napojení k jednotlivým rodinným 
domům a na vedlejší komunikace,“ 
uvedl Drahomír Janíček z městské-
ho úřadu.                               (pg, r)

KC chtěly stavět 3 firmy
Ukončení výběrového řízení na do-
davatele stavby kulturního centra 
proběhlo v pondělí 15. června. Hned 
poté následovalo hodnocení nabí-
dek. O veřejnou zakázku projevily 
zájem tři společnosti. Žádná však 
nesplnila jeden zásadní požadavek, 
a tím byla maximální předpokláda-
ná cena 170 milionů Kč bez DPH.

„Nejnižší cena, kterou nám firmy 
pro realizaci nabídly, byla o 48 % 
vyšší než částka, kterou máme roz-
počtově zajištěnou. Konkrétně to 
byla částka 249 milionů bez DPH, 
což je pro nás neakceptovatelné,“ 

řekl starosta Radim Holiš (ANO).
Momentálně pracovní tým 

analyzuje jednotlivé nabídky. 
„Podle všeho se do nich promítlo 
zvýšení eura, zdražení stavebního 
materiálu, uzavření hranic a tím 
i snížení počtu pracovních sil. Pří-
padně i riziko následující druhé 
vlny pandemie. Vyhlášení nové ve-
řejné zakázky bude pravděpodobně 
na podzim 2020. Potvrzenou dotaci 
máme do roku 2022, tudíž zatím 
máme dostatek času znovu vybrat 
vhodného zhotovitele a stavbu bě-
hem 1,5 roku od vysoutěžení posta-
vit,“ dodal starosta.               (pg, r)

Výměna seniorské karty
Téměř tisícovka seniorů si vyzvedla 
Rožnovskou seniorskou kartu pro 
II. ročník, díky které mohli všichni 
čerpat slevy v různých oblastech 

služeb a zboží. Jelikož má karta 
platnost do 30. 6. 2020, od pondělí 
22. června se začaly vydávat nové 
karty pro III. ročník.                   (r)
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