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Usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 2/2022 

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo                
dne 8. 11. 2022 

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na 
ochranu osobních údajů.  

 

 

 

usnesení č. 1/2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako ověřovatele zápisu tohoto zasedání 
zastupitele pana Jaromíra Koryčanského a Kristýnu Kosovou. 
  
 
usnesení č. 2/2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto 
zasedání zastupitele pana Martina Drápala, Daniela Drápalu a paní Janu Dlabajovou. 
  
 
usnesení č. 3/2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov p.R. schvaluje předřadit bod č. 15 před bod č. 6 dnešního 
programu ZM. 
  
 
usnesení č. 4/2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města dle předložené pozvánky aktualizované na zasedání zastupitelstva města. 
  
 
usnesení č. 5/2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm svěřuje, dle § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, místostarostům města zajišťování úkolů v 
samostatné působnosti v níže uvedených oblastech, a to včetně podpisového oprávnění 
místostarostů města k písemnostem souvisejících se zajišťováním plnění úkolů ve svěřených 
oblastech. V případě nepřítomnosti místostarostů podepisuje tyto písemnosti za město 
starosta města. 
 
Oblast svěřená do působnosti 1. místostarosty města: 
Odbor správy majetku 
Agenda kultury a cestovního ruchu 
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace 
Téčko, příspěvková organizace 
 
Oblast svěřená do působnosti 2. místostarostky města: 
Oddělení územního plánování 
Sociální odbor 
Odbor investic 
Útvar tajemníka 
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usnesení č. 6/2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí do funkce předsedy finančního výboru Ing. 
Petra Stoláře, zastupitele města Rožnov pod Radhoštěm, a do funkce členů finančního výboru 
Ing. Mgr. Petra Uličného, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rožnov pod Radhoštěm a 
kandidáty uvedené v důvodové zprávě, kterými jsou: Jindřich Motýl, MBA, Jakub Strkáč, Mgr. 
Antonín Rozsypal, Ing. Josef Stejskal, Ing. Radúz Mácha, Ing. Marek Tretera, Mgr. Rostislav 
Szeruda. 
 
  
usnesení č. 7/2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. 
Jiřího Pavlicu, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rožnov p.R, zastupitele města Rožnov pod 
Radhoštěm, a do funkce členů kontrolního výboru kandidáty uvedené v důvodové zprávě, 
kterými jsou: Bc. Zdeněk Kypet, Dis., Ing. Marek Šaffer, Ing, Andrzej Sikora, Pavel Holub, Alois 
Vychodil, Bc. Jana Vašková, RNDr. Ivan Lukáš, Jana Dlabajová. 
  
 
usnesení č. 8/2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm zřizuje pro volební období 2022-2026 
Strategický výbor Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm.  
  
 
usnesení č. 9/2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako člena zastupitelstva města za město 
Rožnov pod Radhoštěm pro komunikaci a spolupráci města s odborem strategického rozvoje 
a projektů, oddělením územního plánování Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm v oblasti 
pořizování územně plánovací dokumentace na území města Rožnov pod Radhoštěm ve 
volebním období 2022-2026 pana Ing. Antonína Slováka.  
 
  
usnesení č. 10/2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm deleguje na všechny valné hromady společnosti 
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín, IČO 47674652, konané ve 
volebním období 2022-2026, jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm místostarostku 
města Bc. Markétu Blinkovou. V případě, že se místostarostka města nebude moci některé z 
valných hromad společnosti zúčastnit, deleguje na valnou hromadu místostarostu města Mgr. 
Tomáše Grosse. Zastupitelstvo města pověřuje delegovanou osobu hlasováním a výkonem 
práv města Rožnov pod Radhoštěm jako akcionáře, přičemž ponechává na zvážení 
delegované osoby, jak bude na valné hromadě hlasovat, podmínkou je přitom neoslabení 
postavení města Rožnov pod Radhoštěm jako akcionáře a hospodárné fungování společnosti 
a jejich orgánů. Delegované osobě se ukládá, aby na nejbližším zasedání Zastupitelstva města 
Rožnov pod Radhoštěm po konání valné hromady informovala o rozhodnutích přijatých valnou 
hromadou. 
  
 
usnesení č. 11/2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje, že osobou oprávněnou k zastupování 
města Rožnov pod Radhoštěm na valných hromadách Sdružení Mikroregion Rožnovsko, se 
sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 702 38 642 ve 
volebním období 2022-2026 je, v souladu s platnými stanovami Sdružení, starosta města Ing. 
Jan Kučera, MSc. V případě, že se starosta města nebude moci některé z valných hromad 
Sdružení zúčastnit, účastní se valné hromady za město Rožnov pod Radhoštěm místostarosta 
Mgr. Tomáš Gross. Starostovi i místostarostovi se ukládá, aby na nejbližším zasedání 
Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm po konání valné hromady informovali o 
rozhodnutích přijatých valnou hromadou.  
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usnesení č. 12/2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm a) zrušuje své usnesení č. 20/15/ZM/23/02/2021 
ze dne 23. 2. 2021, kterým určilo zástupce města Rožnov pod Radhoštěm na všechny valné 
hromady Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČO 
70238880. b) určuje zástupcem města Rožnov pod Radhoštěm na valných hromadách 
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, konaných ve volebním období 2022-2026, primárně 
místostarostu města Mgr. Tomáše Grosse. V případě, že se místostarosta města nebude moci 
některé z valných hromad Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko zúčastnit, zmocňuje pro 
volební období 2022-2026 jako náhradníka starostu města Ing. Jana Kučeru, MSc. Určeným 
zástupcům se ukládá, aby na nejbližším zasedání zastupitelstva města Rožnov pod 
Radhoštěm po konání valné hromady informovali o rozhodnutích přijatých valnou hromadou. 
c) navrhuje jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm do Rady Sdružení obcí Mikroregionu 
Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČO 70238880, místostarostu města Mgr. 
Tomáše Grosse. 
  
 
usnesení č. 13/2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm a) zmocňuje na všechny valné hromady a na 
jednání Výběrové komise zapsaného spolku Místní akční skupina Rožnovsko, z. s., se sídlem 
Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO 270 34 925, konané ve volebním období 2022-2026, jako 
zástupce města Rožnov pod Radhoštěm místostarostku města Bc. Markétu Blinkovou. V 
případě, že se místostarostka města nebude moci některé z valných hromad spolku nebo 
jednání Výběrové komise zúčastnit, zmocňuje zastupitelstvo města k účasti na valné hromadě 
nebo jednání Výběrové komise za město Rožnov pod Radhoštěm Ing. Michala Laktiše, 
vedoucího odboru strategického rozvoje a projektů Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm. 
b) uděluje zmocněným osobám pravomoc udělovat plnou moc v případě zastupování další 
osobou ve výše uvedených záležitostech. 
 
  
usnesení č. 14/2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm pověřuje starostu města Ing. Jana Kučeru, MSc. 
pro volební období 2022-2026 funkcí „politika pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21“. 
 
  
usnesení č. 15/2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva města ve výši stanovené v Zásadách 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 usnesení zastupitelstva města č. 12/IX ze dne 11. 
2. 2020, dle důvodové zprávy a předložené přílohy.  
 
  
usnesení č. 16/2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2022 v 
rozsahu 1.059 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy. 
 
  
usnesení č. 17/2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a v souladu se Zásadami pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm schválenými zastupitelstvem 
města dne 12. 11. 2020 vyhlašuje programy programové dotace a dále schvaluje časový 
harmonogram pro poskytování dotací pro rok 2023 ve znění uvedeném v předložených 
přílohách projednávaného bodu. Schválené programy a časový harmonogram jsou součástí 
tohoto usnesení. 
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usnesení č. 18/2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo stížnost pana Vlastimila Dorotíka ze 
dne 19.10.2022 adresovanou zastupitelům ve věci volby starosty a vedení města na ustavující 
schůzi, souhlasí s předloženým návrhem odpovědi a pověřuje tajemnici Městského úřadu 
Rožnov pod Radhoštěm k podpisu této odpovědi. 
 
 
  
 
 
 

Ing. Jan Kučera, MSc.  
starosta 
 
 
 
  

                                         Mgr. Tomáš Gross 
                                 místostarosta 

 
 
 
     

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


