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Usnesení z jednání zastupitelstva č. 1/2022 

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne  
19. 10. 2022 

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na 

ochranu osobních údajů. 

 

usnesení č. 1/1/ZM/19/10/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako ověřovatele zápisu tohoto zasedání 
zastupitele pana Radúze Máchu a pana Miroslava Kokinopulose. 
  
usnesení č. 2/1/ZM/19/10/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto 
zasedání zastupitele pana Martina Drápala, paní Markétu Blinkovou a paní Kristýnu Kosovou. 
  
usnesení č. 3/1/ZM/19/10/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje stažení bodu 14 až 19 z dnešního 
programu jednání zastupitelstva. 
  
usnesení č. 4/1/ZM/19/10/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města dle předložené pozvánky aktualizované na zasedání zastupitelstva města. 
  
usnesení č. 5/1/ZM/19/10/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm stanoví 7 členů Rady města Rožnov pod 
Radhoštěm. 
  
usnesení č. 6/1/ZM/19/10/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm stanoví 2 místostarosty města a 3 dlouhodobě 
uvolněné členy zastupitelstva města, kterými jsou starosta a 2 místostarostové.  
  
usnesení č. 7/1/ZM/19/10/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje ukončení diskuze k tomuto bodu po 
posledním z přihlášených do diskuze. 
  
usnesení č. 8/1/ZM/19/10/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí starostou města Rožnov pod Radhoštěm 
Ing. Jana Kučeru, MSc., xxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalým pobytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Rožnov pod Radhoštěm. 
  
usnesení č. 9/1/ZM/19/10/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí prvním místostarostou města Rožnov pod 
Radhoštěm, který bude vykovávat funkci místostarosty jako uvolněný člen zastupitelstva 
města Mgr. Tomáše Grosse, xxxxxxxxxxxxxxx, trvalým pobytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Rožnov pod Radhoštěm. 
  
usnesení č. 10/1/ZM/19/10/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí druhým místostarostou města Rožnov pod 
Radhoštěm, který bude vykovávat funkci místostarosty jako uvolněný člen zastupitelstva 
města Bc. Markétu Blinkovou, xxxxxxxxxxxxxxxx, trvalým pobytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Rožnov pod Radhoštěm. 
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usnesení č. 11/1/ZM/19/10/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje, že starostu v době jeho nepřítomnosti 
nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci, zastupuje první místostarosta Mgr. Tomáš 
Gross. Nebude-li přítomen ani tento místostarosta, pak starostu bude zastupovat druhá 
místostarostka Bc. Markéta Blinková. 
  
usnesení č. 12/1/ZM/19/10/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí členem Rady města Rožnov pod 
Radhoštěm Petra Jelínka, xxxxxxxxxxxxxxx, trvalým pobytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rožnov 
pod Radhoštěm. 
  
usnesení č. 13/1/ZM/19/10/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí členem Rady města Rožnov pod 
Radhoštěm Mgr. Martina Drápala, xxxxxxxxxxxxxxxx, trvalým pobytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rožnov pod Radhoštěm. 
  
usnesení č. 14/1/ZM/19/10/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí členem Rady města Rožnov pod 
Radhoštěm Jaromíra Koryčanského, xxxxxxxxxxxxxxx, trvalým pobytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Rožnov pod Radhoštěm. 
  
usnesení č. 15/1/ZM/19/10/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí členem Rady města Rožnov pod 
Radhoštěm Ing. Antonína Slováka, xxxxxxxxxxxxxxxx, trvalým pobytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rožnov pod Radhoštěm. 
  
usnesení č. 16/1/ZM/19/10/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  
a) pověřuje výkonem funkce oddávajícího při svatebních obřadech tyto zastupitele města 
Rožnov pod Radhoštěm: 
Ing. Jana Kučeru, MSc. 
Mgr. Tomáše Grosse 

Bc. Markétu Blinkovou 

Petra Jelínka 

Mgr. Martina Drápala 

Jaromíra Koryčanského 

Ing. Antonína Slováka 

doc. PhDr. Daniela Drápalu, Ph.D.  
Mgr. Kristýnu Kosovou 

Ing. Radima Holiše 

Ing. Radúze Máchu 

Ing. Jiřího Pavlicu 

Mgr. Rostislava Szerudu 

______________________________ 

b) souhlasí, aby zastupitelé města Rožnov pod Radhoštěm, kteří budou v souvislosti s funkcí 
zastupitele zastupovat město při významných příležitostech a občanských obřadech, jakými 
jsou např. svatební obřady, vítání občánků či předávání vysvědčení, užívali závěsný odznak 
města Rožnov pod Radhoštěm. 
  
usnesení č. 17/1/ZM/19/10/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm zřizuje Finanční výbor Zastupitelstva města 
Rožnov pod Radhoštěm. Členové finančního výboru budou zvoleni na nejbližším zasedání 
zastupitelstva města. 
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usnesení č. 18/1/ZM/19/10/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm zřizuje Kontrolní výbor Zastupitelstva města 
Rožnov pod Radhoštěm. Členové kontrolního výboru budou zvoleni na nejbližším zasedání 
zastupitelstva města. 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Markéta Blinková 

místostarostka 
 
 
 
  

Ing. Jan Kučera, MSc. 
starosta 
 
 
 
     

 

_________ 
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