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Usnesení z jednání zastupitelstva č. 24/2022 

města Rožnov pod Radhoštěm, které se 

uskutečnilo dne 11. 3. 2022 

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek 

města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.  

 

usnesení č. 1/24/ZM/11/03/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako ověřovatele zápisu tohoto 

zasedání zastupitele pana Daniela Drápalu a pana Miroslava Kokinopulose. 

  

usnesení č. 2/24/ZM/11/03/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto 

zasedání zastupitele paní Lenku Střálkovou, Jana Kučeru a paní Markétu Blinkovou. 

  

usnesení č. 3/24/ZM/11/03/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva 

města dle předložené pozvánky. 

  

usnesení č. 4/24/ZM/11/03/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm vyjadřuje solidaritu se státem Ukrajina a 

jednoznačně odsuzuje vojenskou agresi Ruské federace proti suverénnímu státu Ukrajina. 

  

usnesení č. 5/24/ZM/11/03/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022 v 

rozsahu 1.500.000,- Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy. 

  

usnesení č. 6/24/ZM/11/03/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a schvaluje na humanitární a jinou 

pomoc Ukrajině poskytnutí: 

1. peněžitého daru ve výši 250.000,- Kč ve prospěch finanční sbírky Pomozte Ukrajině s 

Pamětí národa pořádané organizací Post Bellum, z.ú., se sídlem Španělská 1073/10, 

Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 26548526, 

2. peněžitého daru ve výši 250.000,- Kč ve prospěch speciálního účtu Velvyslanectví 

Ukrajiny v České republice zřízeného pro účely nejnaléhavější pomoci pro obranu Ukrajiny 
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a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm - finančnímu odboru zajistit poskytnutí 

schváleného daru dle důvodové zprávy. 

  

usnesení č. 7/24/ZM/11/03/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm v souvislosti s řešením dopadů humanitární 

krize na Ukrajině jmenuje pracovní skupinu z členů zastupitelstva ve složení Markéta 

Blinková, Alois Vychodil, Radúz Mácha, Petr Kopecký, Jiří Martinek, Petr Jelínek, Jaromír 

Koryčanský, Libor Adámek, starosta a oba místostarostové, dle důvodové zprávy. 

 

     

Mgr. Kristýna Kosová 

místostarostka 

 

 

 

  

Ing. Jiří Pavlica 

starosta 
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