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Usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 3/2022 

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo  

dne 13. 12. 2022 

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na 

ochranu osobních údajů.  

 

 

 

usnesení č. 1/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako ověřovatele zápisu tohoto zasedání 
zastupitele  
pana MUDr.Zdeňka Němečka a pana Ing. Radůze Máchu. 
  
usnesení č. 2/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto 
zasedání zastupitele  
Mgr.Martina Drápala 
Mgr.Anetu Valasovou 
Ing.Petra Stoláře 
  
usnesení č. 3/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města dle předložené pozvánky. 
  
usnesení č. 4/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informaci o postupu řešení investice 
„Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm, hlavní stavba" a schvaluje uzavření dohody o 
narovnání mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Navláčil 
stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO 25301144 jako zhotovitelem a 
společností Navláčil servis, s.r.o., Bartošova 5532, 761 01 Zlín, IČO 08670277 jako zástavním 
věřitelem, dle důvodové zprávy. Schválená dohoda o narovnání ve znění návrhu podepsaného 
zhotovitelem předloženého na tomto zasedání zastupitelstva města je součástí tohoto 
usnesení. 
  
usnesení č. 5/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm deklaruje vůli pokračovat v realizaci stavby 
kulturního centra. 
  
usnesení č. 6/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo výši odměn pro členy/předsedy 
komisí rady města a výborů zastupitelstva města, kteří nejsou současně zastupiteli města 
Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh tohoto bodu a po projednání: 
1. schvaluje odměny jednotlivým členům/předsedům komisí rady města za období od 1.1.2022 
do 19.10.2022 ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto bodu a 
2. schvaluje odměny jednotlivým členům výborů zastupitelstva města za období od 1.1.2022 
do 23.9.2022 ve výši uvedené v příloze č. 2 tohoto bodu. 
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usnesení č. 7/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí s účinností od 14.12.2022 členy 
Strategického výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm kandidáty uvedené v 
důvodové zprávě a to: 
Ing. Jan Kučera, MSc., 
Mgr. Tomáš Gross, 
Bc. Markéta Blinková, 
Mgr. Martin Drápal, 
Petr Jelínek, 
Jaromír Koryčanský, 
Ing. Antonín Slovák, 
Mgr. Aneta Valasová, 
Ing. Zdeněk Hotmar, 
Mgr. Ing. Petr Uličný, 
Ing. Lenka Střálková, 
Ing. Jan Měrka, 
Ing. arch. Karel Janča, 
Ing. Jindřich Ondruš, 
Doc. Mgr. Petr Kopecký PhD. 
Předsedou Strategického výboru volí Ing. Jana Kučeru, MSc. 
  
usnesení č. 8/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí s účinností od 13.12.2022 do funkce členů 
kontrolního výboru kandidáty uvedené v důvodové zprávě, kterými jsou: Libor Adámek a Mgr. 
Milena Kohoutová. 
  
usnesení č. 9/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje s účinností od 1.1.2023 aktualizaci 
č. 2 Zásad pro poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, členům výborů 
zastupitelstva města, komisí rady města a zvláštních orgánů města, číslo předpisu PZ/10, 
schválených usnesením zastupitelstva města č. 8/III ze dne 19. 2. 2019 a aktualizovaných 
usnesením zastupitelstva města č. 12/IX ze dne 11. 2. 2020, dle důvodové zprávy a 
předložených příloh. Schválené aktualizované zásady ve znění uvedeném v předložené 
příloze č. 2 jsou součástí tohoto usnesení. 
  
usnesení č. 10/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2022 v 
rozsahu 2.279 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1. 
  
usnesení č. 11/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí dotace z programu na 
podporu revitalizace bytových domů Společenství vlastníků 915 v Rožnově p. R., se sídlem 
Julia Fučíka 915, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 07558350 ve výši 59 671 Kč na 
revitalizaci bytového domu č.p. 915, Julia Fučíka, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle 
důvodové zprávy a předložených příloh a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na revitalizaci 
bytového domu č. 244/2022/OF se Společenstvím vlastníků 915 v Rožnově p. R. ve znění 
uvedeném v předložené příloze č. 1. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.  
  
usnesení č. 12/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí dotace z programu na 
podporu revitalizace bytových domů Společenství vlastníků 916 v Rožnově p. R., se sídlem 
Julia Fučíka 916, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 26863421 ve výši 57 671 Kč na 
revitalizaci bytového domu č.p. 916, Julia Fučíka, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm dle 
důvodové zprávy a předložených příloh a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na revitalizaci  
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bytového domu č. 245/2022/OF se Společenstvím vlastníků 916 v Rožnově p. R. ve znění 
uvedeném v předložené příloze č. 2. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.  
  
usnesení č. 13/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí dotace z programu na 
podporu revitalizace bytových domů Společenství vlastníků 917 v Rožnově p. R., se sídlem 
Julia Fučíka 917, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 28630742 ve výši 72 500 Kč na 
revitalizaci bytového domu č.p. 917, Julia Fučíka, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm dle 
důvodové zprávy a předložených příloh a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na revitalizaci 
bytového domu č. 246/2022/OF se Společenstvím vlastníků 917 v Rožnově p. R. ve znění 
uvedeném v předložené příloze č. 3. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.  
  
usnesení č. 14/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a schvaluje uzavření Dodatku č. 2 
ke Smlouvě o úvěru č. 2019016576 ze dne 19.12.2019, ve znění uvedeném v příloze č. 1 
pojednávaného bodu, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Československou obchodní 
bankou, a.s., se sídlem Radlická 333/150 Praha 5, IČO 00001350, dle důvodové zprávy a 
předložených příloh, a ukládá starostovi města tento dodatek podepsat. Schválený Dodatek č. 
2 ke Smlouvě o úvěru č. 2019016576 je součástí tohoto usnesení.  
  
usnesení č. 15/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočet města na rok 2023 ve výši 
880 000 tis. Kč ve výdajové i příjmové části. Jako závazný ukazatel je v provozních výdajích 
stanoven objem výdajů za jednotlivé správce rozpočtu (ORJ) dle tabulky závazných ukazatelů, 
v investičních výdajích objem na jednotlivé akce (ORG) jako maximální. Správci rozpočtu jsou 
oprávněni provádět změnu rozpisu rozpočtu mezi provozními a investičními výdaji, pokud 
dochází ke změně rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 412/2021 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. Vedoucí odboru investic je oprávněn převést obecnou investiční rezervu odboru 
investic ve prospěch jiné investiční akce. Tajemník úřadu je oprávněn převést výdaj rozpočtu 
na jiného správce rozpočtu (ORJ) včetně přesunu výdaje mezi hlavní činností a ekonomickou 
činností města. 
  
usnesení č. 16/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o 
poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ze dne 17.12.2014 ve znění uvedeném 
v předložené příloze č. 1 a 2 mezi společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se 
sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361 a městem Rožnov 
pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 4 je součástí tohoto usnesení. 
  
usnesení č. 17/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí zálohy na finanční 
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby pro rok 2023 ve výši 
16.400.000 Kč společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem Moravská 1787, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361 dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o 
poskytnutí zálohy na finanční podporu pro rok 2023, číslo smlouvy 0247/2022/KB R, mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm a společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. ve znění 
uvedeném v předložené příloze č. 3 a 4. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
  
usnesení č. 18/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 4 Smlouvy o 
poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ve znění uvedeném v předložené příloze 
č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského 
kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČO 62182137 
dle důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 4 je součástí tohoto usnesení 
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usnesení č. 19/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města schvaluje dohodovací řízení k návrhu usnesení ve věci neschválení 
poskytnuté dotace u bodu č. 16 
  
usnesení č. 20/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm neschvaluje poskytnutí individuální dotace 
Základní škole Sedmikráska, o.p.s., se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, IČ 25853708 na projekt Stravování žáků ZŠ Sedmikráska dle důvodové zprávy a 
předložených příloh. 
  
usnesení č. 21/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej pozemku p. č. 602/1 o nové 
výměře 5 567 m2, který vznikl sloučením pozemku p. č. 602/1 o výměře 4 929 m2 a části 
pozemku p. č. 600 o výměře 638 m2 označené jako díl "a" dle geometrického plánu č. 2366-
207/2022, uvedeného v příloze č. 4 projednávaného bodu, ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm v k.ú. Dolní Bečva do společného jmění manželů Lxxxxx Bxxxxxxx a xxx Zxxxxx 
Bxxxxxxxxx, oba trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxx756 61 Rožnov pod Radhoštěm včetně zřízení 
zástavního práva a zákazu zatížení k převáděnému pozemku ve prospěch města a výkup 
pozemku p. č. 788/2 v k.ú. Hážovice ve vlastnictví xxx Zxxxxx Bxxxxxxxxx do vlastnictví města 
Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, a uzavření kupní 
smlouvy č. 204/2022/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, Lxxxxxx Bxxxxxxxx, trvalý 
pobyt xxxxxxxxxxxxx 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a xx. Zxxxxxx Bxxxxxxxxxx, trvalý pobyt 
xxxxxxxxxxxxx 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 10 
projednávaného bodu. 
Schválená kupní smlouva č. 204/2022/OSM je součástí tohoto usnesení. 
  
usnesení č. 22/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej pozemků p. č. 2300/12 o 
výměře 61 m2 a p. č. 2300/13 o výměře 196 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví 
města ve prospěch Lxxxxxx Oxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření kupní smlouvy č. 
222/2022/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 6 projednávaného bodu mezi městem Rožnov 
pod Radhoštěm jako prodávajícím a Lxxxxxxx Oxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxx, 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm jako kupující. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení.  
  
usnesení č. 23/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej pozemků p. č. 2300/14 o 
výměře 64 m2 a p. č. 2300/15 o výměře 274 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví 
města ve prospěch Pxxxx Bxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, včetně zřízení zástavního práva a zákazu zatížení k převáděným pozemkům ve 
prospěch města ,dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření kupní smlouvy 
č. 225/2022/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 7 projednávaného bodu mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a Pxxxxx Bxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxx, 756 
61 Rožnov pod Radhoštěm, jako kupujícím. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto 
usnesení. 
  
usnesení č. 24/3/ZM/13/12/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej pozemků p. č. 2300/16 o 
výměře 50 m2 a p. č. 2767/54 o výměře 28 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví 
města ve prospěch xxxxxxx Oxxxxxxx Fxxxxx a Mxxxx Fxxxxxxx, oba trvalý pobyt 
xxxxxxxxxxxxxx 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a Jxxx Fxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxx, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření 
kupní smlouvy č. 223/2022/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 8 projednávaného bodu mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a xxxxxxx Oxxxxxxxx Fxxxxxx a Mxxxx 
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Fxxxxxxxx, oba trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a Jxxxx 
Fxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako kupujícími. 
Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
 
 
 
 
 
     

Ing. Jan Kučera, MSc. 
starosta 
 
 
 
  

Mgr. Tomáš Gross 
místostarosta 

 
 
 
     

 
_________ 
Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Číslo jednání/ZM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání 


