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Usnesení z jednání zastupitelstva č. 25/2022 
města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 

10. 5. 2022 
Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem 

na ochranu osobních údajů. 

 
usnesení č. 1/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako ověřovatele zápisu tohoto zasedání 
zastupitele pana Mgr. M. Kokinopulose a J. Martínka. 
  
usnesení č. 2/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto 
zasedání zastupitele Ing. L. Střálkovou, J. Koryčanského a A. Vychodila. 
  
usnesení č. 3/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města dle předložené pozvánky. 
  
usnesení č. 4/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí rezignaci zastupitelky Jarmily 
Mikuláškové na mandát člena zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm a informaci, že 
novým členem zastupitelstva města se s účinností ode dne 27. 4. 2022 stal RNDr. Ivan Lukáš, 
dle důvodové zprávy a předložených příloh. 
  
usnesení č. 5/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí odstoupení zastupitele Doc. 
Mgr. Petra Kopeckého, Ph.D. z funkce člena Rady města Rožnov pod Radhoštěm ke dni  
25. 4. 2022. 
  
usnesení č. 6/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí s účinností ode dne 10. 5. 2022 do funkce 
člena Rady města Rožnov pod Radhoštěm pana RNDr. Ivana Lukáše. 
  
usnesení č. 7/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a bere na vědomí informace o 
stávajícím počtu zaměstnanců zařazených do městského úřadu, včetně dat z benchmarkingu, 
dle důvodové zprávy. 
  
usnesení č. 8/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje upravené rozpočtové opatření  
č. 6/2022 v rozsahu 26 463 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené 
přílohy. 
  
usnesení č. 9/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm ukládá Městskému úřadu Rožnov pod 
Radhoštěm předložit k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm návrh 
smlouvy o poskytnutí finančních prostředků v maximální výši 6 290 tis. Kč ve prospěch spolku 
Fotbalový club FC Rožnov pod Radhoštěm, z.s., se sídlem Pod strání 2268, 756 61 Rožnov 
pod Radhoštěm, IČO 69211728, jako spoluúčasti k dotaci na rekonstrukci fotbalového hřiště 
s umělým trávníkem na fotbalovém stadionu na adrese Pod strání 2268, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, o níž bude spolek v roce 2022 žádat Národní sportovní agenturu, a to po obdržení 
žádosti spolku a v případě, že Fotbalový club FC Rožnov pod Radhoštěm, z. s., obdrží kladné 
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rozhodnutí o přidělení dotace na rekonstrukci fotbalového hřiště s umělým trávníkem od 
Národní sportovní agentury pro rok 2022. 
  
usnesení č. 10/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dalšího 
finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti linky č. 948650 mezi Zlínským 
krajem se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, IČ 70891320 jako příjemcem 
finančního příspěvku a městem Rožnov pod Radhoštěm jako poskytovatelem finančního 
příspěvku dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném 
v předložené příloze č. 1 je součástí tohoto usnesení. 
  
usnesení č. 11/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku, 
kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu, dle důvodové 
zprávy a předložené přílohy č. 1. Schválená obecně závazná vyhláška je součástí tohoto 
usnesení.  
  
usnesení č. 12/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí zprávu o činnosti energetika 
města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a předložené přílohy. 
  
usnesení č. 13/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí zprávu o monitorovací stanici 
kvality ovzduší pořízené v rámci projektu "Pořízení monitorovací stanice kvality ovzduší pro 
město Rožnov pod Radhoštěm", dle důvodové zprávy a předložené přílohy. 
  
usnesení č. 14/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje směnu části pozemku p č. 1152/4, 
oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 6946-57/2022 jako pozemek p. č. 
1152/4 díl „a“ o výměře 156 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví 
Zxxxxx Sxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxx756 63 Krhová, za část pozemku p. č. 
1152/21, oddělenou a nově označenou dle geometrického plánu č. 6946-57/2022 jako 
pozemek p. č. 1152/38 o výměře 156 m2 ve vlastnictví Zxxxxx Sxxxxxxxx, do vlastnictví města 
Rožnov pod Radhoštěm, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh 
projednávaného bodu, a uzavření směnné smlouvy č. 53/2022/OSM mezi Zxxxxxx Sxxxxxxxxx 
a městem Rožnov pod Radhoštěm, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. 
Schválená směnná smlouva je součástí tohoto usnesení. 
  
usnesení č. 15/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje směnu části pozemku p. č. 1543/3, 
oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 6950-70776/2022 jako pozemek p. č. 
1543/96 o výměře 25 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví Pxxxx 
Šxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxx756 61 Rožnov pod Radhoštěm, za část pozemku p. č. 
1543/65, oddělenou a nově označenou dle geometrického plánu č. 6950-70776/2022 jako 
pozemek p. č. 1543/95 o výměře 25 m2 ve vlastnictví Pxxxx Šxxxxxx do vlastnictví města 
Rožnov pod Radhoštěm, vše k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh 
projednávaného bodu, a uzavření směnné smlouvy č. 54/2022/OSM mezi městem Rožnov 
pod Radhoštěm a Pxxxxx Šxxxxxxx ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. 
Schválená směnná smlouva je součástí tohoto usnesení. 
  
usnesení č. 16/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm revokuje své usnesení č. 11/23/ZM/22/02/2022 
ze dne 22.02.2022 a schvaluje koupi nově odděleného a označeného pozemku p. č. 1910/32 
o výměře 9 m2 a pozemku p. č. 3630/18 o nové výměře 93 m2, které vznikly dle geometrického 
plánu č. 6584-290/2019, uvedeného v příloze č. 3 projednávaného bodu, v k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm z vlastnictví pana Vxxxxxxxxx Fxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxx 756 61 
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Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy 
a příloh projednávaného bodu a uzavření kupní smlouvy  
č. 99/2022/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, jako kupujícím a panem Vxxxxxxxxxx 
Fxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím ve 
znění uvedeném v příloze č. 4 projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva je součástí 
tohoto usnesení.  
  
usnesení č. 17/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje směnu části pozemku p. č. 1040/2 o 
výměře 129 m2 nově oddělené a označené jako p. č. 1040/152 ve vlastnictví města Rožnov 
pod Radhoštěm za část pozemku p. č. 1002/62 o výměře 95 m2 nově oddělené a označené 
jako p. č. 1002/147 ve vlastnictví společnosti ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, 
s.r.o., 1. máje 2230, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 26821532, vše odměřeno a 
označeno v geometrickém plánu č. 6948-75/2022 pro obec a katastrální území Rožnov pod 
Radhoštěm, s dohodnutým doplatkem ceny ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm ve 
výši 17.000 Kč, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření směnné 
smlouvy č. 92/2022/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností ON 
SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o. ve znění uvedeném v příloze č. 1 
projednávaného bodu. Schválená směnná smlouva je součásti tohoto usnesení. 
  
usnesení č. 18/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje směnu části pozemku p. č. 3237/5 o 
výměře 138 m2 nově oddělené a označené jako p. č. 3237/8 ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm za část pozemku p. č. 3237/6 o výměře 138 m2 nově oddělené a označené jako 
p. č. 3237/10 ve vlastnictví xxxx Sxxxxxxxx Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov 
pod Radhoštěm, vše odměřeno a označeno v geometrickém plánu č. 6945-258/2022 pro obec 
a katastrální území Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného 
bodu a uzavření směnné smlouvy č. 93/2022/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a 
xxxxSxxxxxxxxx Kxxxxxxx ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. 
Schválená směnná smlouva je součásti tohoto usnesení. 
  
usnesení č. 19/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o rozsahu spolupráce 
města Rožnov pod Radhoštěm s partnerskými městy v roce 2022 dle důvodové zprávy a 
předložených příloh. 
  
usnesení č. 20/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku 
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství dle důvodové zprávy a 
předložené přílohy č. 1. a č. 2. Schválená obecně závazná vyhláška je součástí tohoto 
usnesení. 
  
usnesení č. 21/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje  
• pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, 
navazující na ulici 5. května dle zákresu uvedeném v příloze č. 1 tohoto bodu názvem ulice 5. 
května,  
• pojmenování 2 stávajících nepojmenovaných ulic v katastrálním území Rožnov pod 
Radhoštěm, navazujících na ulici Hradišťko dle zákresu uvedeném v příloze č. 2 tohoto bodu 
názvem ulice Hradišťko,  
• pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, 
navazující na ulici Koryčanské Paseky dle zákresu uvedeném v příloze č. 3 tohoto bodu 
názvem ulice Koryčanské Paseky,  
• pojmenování 2 stávajících nepojmenovaných ulic v katastrálním území Rožnov pod 
Radhoštěm, navazujících na ulici Láz dle zákresů uvedených v příloze č. 4 tohoto bodu 
názvem ulice Láz,  
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• pojmenování 3 stávajících nepojmenovaných ulic v katastrálním území Rožnov pod 
Radhoštěm, navazujících na ulici Pod hrází dle zákresu uvedeném v příloze č. 5 tohoto bodu 
názvem ulice Pod hrází,  
• pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, 
navazující na ulici Putýrky dle zákresu uvedeném v příloze č. 6 tohoto bodu názvem ulice 
Putýrky,  
• pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, 
navazující na ulici Sněžná dle zákresu uvedeném v příloze č. 7 tohoto bodu názvem ulice 
Sněžná,  
• pojmenování 6 stávajících nepojmenovaných ulic v katastrálním území Tylovice, 
navazujících na ulici Tylovice dle zákresů uvedených v příloze č. 8 - 11 tohoto bodu názvem 
ulice Tylovice,  
• pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, 
navazující na ulici Zemědělská dle zákresu uvedeném v příloze č. 12 tohoto bodu názvem 
ulice Zemědělská a ukládá městskému úřadu provést zápis nově pojmenovaných úseků ulic 
do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí. 
  
usnesení č. 22/25/ZM/10/05/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm v souvislosti se záměrem rozdělení obchodní 
společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov 
pod Radhoštěm, IČ: 48390453, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě pod sp. zn.: C 6035, odštěpením části jejího jmění v souladu s ust. § 243 
odst. 1 písm. b) věta 2. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a 
družstev, v jehož důsledku rozdělovaná společnost nezaniká a část jejího jmění přechází na 
jednu již existující společnost, a to obchodní společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., 
se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,  
IČ: 49606361, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Ostravě pod sp. zn.: C 12036, a jehož součástí je též snížení základního kapitálu společnosti 
KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. dle § 266 odst. 2 a § 266a odst. 2 zákona č. 
125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev: 
1) schvaluje snížení základního kapitálu společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., 
se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, tak, že zapsaný 
základní kapitál společnosti ve výši 98 700 000,- Kč (devadesát osm milionů sedm set tisíc 
korun českých) snižuje o částku ve výši 17.400.000,- Kč (sedmnáct milionů čtyři sta tisíc korun 
českých) na částku 81.300.000,- Kč (osmdesát jedna milionů tři sta tisíc korun českých). Vklad 
ve výši 98 700 000,- Kč (devadesát osm milionů sedm set tisíc korun českých) do základního 
kapitálu společnosti ve výši 98 700 000,- Kč (devadesát osm milionů sedm set tisíc korun 
českých) jediného společníka Města Rožnov pod Radhoštěm, kterému náleží a i nadále po 
přeměně bude náležet podíl ve výši 100 % (sto procent) na společnosti KOMERČNÍ DOMY 
ROŽNOV, spol. s r.o., se snižuje o částku ve výši 17.400.000,- Kč (sedmnáct milionů čtyři sta 
tisíc korun českých) a mění se na vklad jediného společníka ve výši 81.300.000,- Kč (osmdesát 
jedna milionů tři sta tisíc korun českých). Částka ve výši 17.400.000,- Kč (sedmnáct milionů 
čtyři sta tisíc korun českých), o niž se snižuje základní kapitál společnosti KOMERČNÍ DOMY 
ROŽNOV, spol. s r.o., nebude vyplacena společníkovi, nýbrž jako přecházející jmění přejde 
na společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, dle Projektu rozdělení obchodní společnosti 
odštěpením sloučením s existující společností, na základě kterého dojde k rozdělení obchodní 
společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov 
pod Radhoštěm, IČ: 48390453, odštěpením části jejího jmění v souladu s ust. § 243 odst. 1 
písm. b) věta 2. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v 
jehož důsledku rozdělovaná společnost nezaniká, a část jejího jmění přechází na již existující 
společnost, a to obchodní společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 
Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361. 
2) schvaluje zakladatelskou listinu společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se 
sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, v úplném znění, dle 
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důvodové zprávy. Schválené úplné znění zakladatelské listiny společnosti KOMERČNÍ DOMY 
ROŽNOV, spol. s r.o. ve znění v předložené příloze č. 2 je součástí tohoto usnesení. 
3) se vzdává práva na výměnu podílů a práva na dorovnání včetně práva na doplatek dle § 7 
písm. a), b) a § 7a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev 
v rámci rozdělení obchodní společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 
1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, odštěpením části jejího jmění v 
souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) věta 2. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 
společností a družstev, v jehož důsledku rozdělovaná společnost nezaniká, a část jejího jmění 
přechází na již existující společnost, a to obchodní společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. 
s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361. 
 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm pověřuje starostu města Rožnov pod 
Radhoštěm, IČ: 003 04 271, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 57 Rožnov pod 
Radhoštěm, aby za město Rožnov pod Radhoštěm učinil veškerá právní jednání nezbytná pro 
realizaci těchto přijatých rozhodnutí ve věci města Rožnov pod Radhoštěm jako jediného 
společníka obchodní společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 
1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, společnost zapsána v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.: C 6035. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Kristýna Kosová 
místostarostka 
 
 
 
  

Ing. Jiří Pavlica 
starosta 
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