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Usnesení z jednání zastupitelstva č. 27/2022 

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 
13. 9. 2022 

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

 

usnesení č. 1/27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako ověřovatele zápisu tohoto zasedání 
zastupitele: 
pana Jaromíra Koryčanského 
pana Jiřího Martinka 
  
usnesení č. 2/27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto 
zasedání zastupitele: 
paní Ing. Lenku Střálkovou 
pana Mgr. Martina Drápala 
paní Bc. Markétu Blinkovou 
  
usnesení č. 3/27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města dle předložené pozvánky. 
  
usnesení č. 4/27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o cenách energií 
prezentovanou zástupcem společnosti ENERGOAQUA, a.s. a energetikem města. 
  
usnesení č. 5/27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov p.R. schvaluje ukončení diskuze k bodu č. 4 dnešního programu 
po vystoupení posledního z přihlášených zastupitelů do rozpravy. 
  
usnesení č. 6/27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov p.R. schvaluje vypuštění výdajové položky č. 24 - cyklopřístřešek 
ZŠ Videčská a č. 25 - cyklopřístřešek ZŠ Pod Skalkou z předloženého ROP č. 8/2022 a jejich 
samostatné hlasování. 
  
usnesení č. 7/27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov p.R. schvaluje vypuštění výdajové položky č. 23 - parkoviště ZŠ 
Pod Skalkou - 2. etapa z předloženého ROP č. 8/2022 a její samostatné hlasování. 
  
usnesení č. 8/27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje upravené rozpočtové opatření č. 
8/2022 v rozsahu 10 010 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené 
přílohy. 
  
usnesení č. 9/27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2022 v 
rozsahu 1 550 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy. 
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usnesení č. 10/27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2022 v 
rozsahu 3 000 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy. 
  
usnesení č. 11/27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informaci o možnostech dlouhodobé 
podpory provozu seniorského centra a navrhované úpravy Programové podpory pro rok 2023 
dle důvodové zprávy a předložených příloh a ukládá městskému úřadu připravit k projednání 
a schválení aktualizované znění Programové podpory pro rok 2023 na následující jednání 
zastupitelstva města. 
  
usnesení č. 12/27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo návrhy na udělení Ceny města 
Rožnov pod Radhoštěm uvedené v příloze č. 2 až 4 projednávaného bodu a uděluje Cenu 
města Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2022 panu Milanu Hambálkovi, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní 
Anneliese Přikrylové, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
  
usnesení č. 13/27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje Zadání územního plánu Rožnov pod 
Radhoštěm, jež bude obsahovat prvky regulačního plánu, dle důvodové zprávy a předložené 
přílohy. 
  
usnesení č. 14/27/ZM/13/09/2022 
Prodloužení dnešního zasedání ZM do 21:30 hodin. 
  
usnesení č. 15/27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a schvaluje první aktualizaci 
Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 
2022+ dle důvodové zprávy a předložených příloh. 
  
usnesení č. 16/27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje bezúplatný převod lávky pro pěší u 
autobusové zastávky „U Kamence“ přes Veřmiřovský potok na pozemcích p. č. 3701/72, p. č. 
3701/60 a p. č. 3701/59 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, vyznačené na situačním snímku 
uvedeném v příloze č. 5 projednávaného bodu, vedené v Evidenční kartě majetku Města 
Rožnov pod Radhoštěm pod evidenčním číslem 2144, ve prospěch Mxxxxxxxx Šxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx756 51 Zašová, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, a 
uzavření darovací smlouvy č. 140/2022/OSM mezi Mxxxxxxxxx Šxxxxxxx a městem Rožnov 
pod Radhoštěm, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená darovací 
smlouva je součástí tohoto usnesení. 
  
usnesení č. 17/27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní, agendové číslo 158/2022/OSM, ve znění uvedeném v předložené příloze č. 5, na prodej 
částí pozemků p. č. 1000/25 o předpokládané výměře 138 m2 a p. č. 3715/1 o předpokládané 
výměře 5 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, vyznačených v příloze č. 1 a 2 
projednávaného bodu, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím prodávajícím a 
organizací Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 
1003/7, PSČ 11000, IČO: 709 94 234, jako budoucím kupujícím, dle důvodové zprávy a příloh 
projednávaného bodu. Schválená smlouva o smlouvě budoucí je součástí tohoto usnesení. 
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usnesení č. 18/27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi stavby veřejné technické 
infrastruktury, vodovodního řadu v délce 171 m uloženého v pozemcích p. č. 3637/1, p. č. 
2568/2, p. č. 2563, p. č. 2557/1, p. č. 2494/52 
a p. č. 2494/5 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm v lokalitě Láz do vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm, od vlastníka Rxxxxx Vxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxx 756 55 Dolní Bečva, 
za cenu ve výši 351.000,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu 
a uzavření smlouvy č. 209/2022/OSM o koupi stavby veřejné technické infrastruktury ve znění 
uvedeném v příloze č. 12 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a 
stavebníkem Rxxxxxx Vxxxxxxx. 
Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
  
usnesení č. 19/27/ZM/13/09/2022 
Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm bere na vědomí závěry kontrolního výboru z 
kontrolní akce „Kontrola hospodaření s byty ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm za 
roky 2019 a 2020“, dle důvodové zprávy a předložené přílohy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Kristýna Kosová 
místostarostka 
 
 
 
  

Ing. Jiří Pavlica 
starosta 
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