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Usnesení z jednání zastupitelstva č. 26/2022 

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 

21. 6. 2022 

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

 

usnesení č. 1/26/ZM/21/06/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako ověřovatele zápisu tohoto zasedání 
zastupitele pana/paní: Libora Adámka a RNDr. Ivana Lukáše 
  
usnesení č. 2/26/ZM/21/06/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto 
zasedání zastupitele: Ing. Lenku Střálkovou, Mgr. Martina Drápala, Ing. Radúze Máchu 
  
usnesení č. 3/26/ZM/21/06/2022 
protinávrh: M. Drápala Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm navrhuje přesunout bod 
č. 10 dnešního programu za bod č. 3. 
  
usnesení č. 4/26/ZM/21/06/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města dle předložené pozvánky aktualizované na zasedání zastupitelstva města. 
  
usnesení č. 5/26/ZM/21/06/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje investiční rezervu ve výši 10 mil. Kč v 
rámci realizace veřejné zakázky Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové 
zprávy. 
  
usnesení č. 6/26/ZM/21/06/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje investiční rezervu ve výši 4 mil. Kč v 
rámci realizace veřejné zakázky Stavební úpravy a přístavba knihovny v Rožnově pod 
Radhoštěm, dle důvodové zprávy. 
  
usnesení č. 7/26/ZM/21/06/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2022 v 
rozsahu 982. tis Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1. 
  
usnesení č. 8/26/ZM/21/06/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a souhlasí s celoročním 
hospodařením města za rok 2021, a to bez výhrad, a schvaluje závěrečný účet a účetní 
závěrku města Rožnov pod Radhoštěm sestavenou k 31. 12. 2021, dle důvodové zprávy a 
předložených příloh. 
  
usnesení č. 9/26/ZM/21/06/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a bere na vědomí předložený 
závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, Vsetín, IČO 
70238880 za rok 2021 a zprávu č. 388/2021/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření 
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2021, která tvoří přílohu závěrečného účtu.  
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usnesení č. 10/26/ZM/21/06/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje aktualizaci Zásad pro zřízení a použití 
peněžního Fondu rozvoje technické infrastruktury města Rožnov pod Radhoštěm spočívající 
v doplnění nového účelu použití, a to poskytnutí úplatné i neúplatné zápůjčky, případně jiné 
finanční výpomoci (jiné právní formy), společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. IČO 
47674652, dle důvodové zprávy a předložené přílohy. Aktualizované znění Zásad pro zřízení 
a použití peněžního Fondu rozvoje technické infrastruktury města Rožnov pod Radhoštěm je 
součástí tohoto usnesení. 
  
usnesení č. 11/26/ZM/21/06/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace 
zapsanému spolku Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm, z. s., 1. máje 1 000, 756 61 Rožnov 
pod Radhoštěm, IČ 49562878 ve výši 91 200 Kč na projekt Mimořádný příspěvek na zvýšenou 
cenu energií dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1 a ukládá odboru školství a kultury 
připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání 
zastupitelstva města usnesením č. 8/13/ZM/12/11/2020 dne 12.11.2020 s příjemcem 
individuální dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a kultury MěÚ k podpisu této 
smlouvy. 
  
usnesení č. 12/26/ZM/21/06/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace 
zapsanému spolku ASIA-GYM-SPORT z. s., Žerotínská 2652, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, IČ 26663660 ve výši 20 000 Kč na projekt SPIRIT OF BUDO - VI. dle důvodové 
zprávy a předložené přílohy č. 2 a ukládá odboru školství a kultury připravit smlouvu o 
poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města 
usnesením č. 8/13/ZM/12/11/2020 dne 12.11.2020 s příjemcem individuální dotace a pověřuje 
vedoucího odboru školství a kultury MěÚ k podpisu této smlouvy. 
  
usnesení č. 13/26/ZM/21/06/2022 
doplňující usnesení Kristýna Kosová: Zastupitelstvo města potvrzuje zájem dlouhodobě 
podporovat provoz Seniorského centra v budově 1. máje 1000 v Rožnově pod Radhoštěm. 
Zastupitelstvo ukládá městskému úřadu úkol připravit analýzu možností dlouhodobé podpory 
Seniorského centra, čímž se rozumí i zjednodušení administrativy, pro jednání zastupitelstva 
v září 2022. 
  
usnesení č. 14/26/ZM/21/06/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm po projednání schvaluje za účelem realizace 
malého projektu s názvem "Revitalizácia náučného chodníka v Rožnove pod Radhoštěm", 
žadatel - Rožnov pod Radhoštěm, číslo výzvy - 11/FMP/6c/I,N, zajištění finančních prostředků 
na předfinancování a spolufinancování realizovaného malého projektu ve výši rozdílu 
celkových výdajů malého projektu a poskytnutého nenávratného finančního příspěvku (NFP) 
v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci s vyčleněnou celkovou částkou 35 229,50 EUR 
schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku ve znění 
uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu vč. jejích předložených příloh. 
  
usnesení č. 15/26/ZM/21/06/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje směnu pozemků p. č. 819/49, trvalý 
travní porost o výměře 737 m2, p. č. 819/52, trvalý travní porost o výměře 2 m2 ve vlastnictví 
města Rožnov pod Radhoštěm za pozemky p. č. 818/2, trvalý travní porost, způsob využití 
mez, stráň o výměře 301 m2, p. č. 2018/3, ostatní plocha, způsob využití neplodná půda o 
výměře 188 m2 a p. č. 2354/4, ostatní plocha, způsob využití neplodná půda o výměře 249 m2 
ve vlastnictví xxxxxxKxxxxxxx Zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 756 53 Vidče, vše v obci a 
katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného 
bodu a uzavření směnné smlouvy č. 142/2022/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a 
xxxxxxKxxxxxxxx Zxxxxxxx ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. 
Schválená směnná smlouva je součásti tohoto usnesení. 
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usnesení č. 16/26/ZM/21/06/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej pozemku p. č. 819/50, zahrada 
o výměře 159 m2 z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, do společného jmění manželů 
Zxxxxx a Exx Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a 
koupi pozemku p. č. 819/51, trvalý travní porost, způsob využití mez, stráň o výměře 118 m2 
do majetku města od Zxxxxx Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, to vše v obci a katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy 
a příloh projednávaného bodu a uzavření kupní smlouvy č. 143/2022/OSM mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm, Exxx Mxxxxxxxx a Zxxxxxx Mxxxxxx ve znění uvedeném v příloze č. 
2 projednávaného bodu.Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 
  
usnesení č. 17/26/ZM/21/06/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej části pozemku p. č. 77 o 
výměře cca 13 m2, části pozemku p. č. 74/1 o výměře 1 m2 a části pozemku p. č. 3565/1 o 
výměře 1 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, vše vyznačené v katastrálním snímku, který je 
přílohou č. 3 projednávaného bodu, za účelem umístění trafostanice, ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ 
24729035, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě č. 123/2022/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 
128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím prodávajícím a společností ČEZ 
Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ 24729035 
jako budoucí kupující ve znění uvedeném v příloze č. 6 projednávaného bodu. 
Schválená smlouva o budoucí kupní smlouvě č. 123/2022/OSM je součástí tohoto usnesení.  
  
usnesení č. 18/26/ZM/21/06/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm stanovuje na volební období 2022 – 2026 počet 
členů Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm na 21. 
 
 
 
 
 
 
     
Mgr. Kristýna Kosová 
místostarostka 
 
 
 
  

Ing. Jiří Pavlica 
starosta 
 
 
 
     

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


