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Usnesení z jednání zastupitelstva č. 23/2022 

města Rožnov pod Radhoštěm, které se 

uskutečnilo dne 22. 2. 2022 

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek 

města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.  

 

usnesení č. 1/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako ověřovatele zápisu tohoto 

zasedání zastupitele pana Libora Adámka a Jaromíra Koryčanského. 

  

usnesení č. 2/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto 

zasedání zastupitele Ing. Lenku Střálkovou, doc. Mgr. Petra Kopeckého Ph.D. a Mgr. 

Martina Drápala. 

  

usnesení č. 3/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva 

města dle předložené pozvánky. 

  

usnesení č. 4/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022 v 

rozsahu 4 157 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 

1. 

  

usnesení č. 5/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo žádosti o poskytnutí programových 

dotací a po projednání  

1. schvaluje poskytnutí programové dotace jednotlivým žadatelům na projekty a ve výši 

uvedené v předložené příloze č. 1 

2. ukládá odboru školství a kultury připravit smlouvy o poskytnutí programové dotace dle 

vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 8/13/ZM/12/11/2020 pro 

jednotlivé příjemce programové dotace a 

3. pověřuje vedoucího odboru školství a kultury k podepsání smluv o poskytnutí programové 

dotace s jednotlivými příjemci. 
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usnesení č. 6/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo žádosti o poskytnutí programových 

dotací a po projednání neschvaluje poskytnutí programové dotace žadateli na projekt 

uvedený v předložené příloze č. 2. 

  

usnesení č. 7/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje 1. poskytnutí individuální dotace 

společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., 1.máje 1000, 756 61 Rožnov pod 

Radhoštěm, IČ 48390453 ve výši 5 200 000 Kč na projekt Zabezpečení veřejně prospěšné 

činnosti – provoz zimního stadionu dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1 a č. 5 

2. uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace č. 39/2022/OSK s příjemcem  

individuální dotace ve znění uvedeném v předložené příloze č. 4 

  

usnesení č. 8/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace 

zapsanému spolku SKI SOLÁŇ, z.s., Meziříčská 525, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 

22836101 ve výši 52 500 Kč na projekt Podpora tréninkové a závodní činnosti - startovné, 

vleky ubytování na soustředěních a závodech a pronájem sportovišť 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. 9/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke stávající 

smlouvě o spolupráci ze dne 17. 10. 2014 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi 

městem Rožnov pod Radhoštěm a Národním muzeem v přírodě, příspěvkovou organizací, 

Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se sídlem Palackého 147, 756 61 

Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 00098604 dle důvodové zprávy. Předmětem dodatku č. 7 je 

rozsah spolupráce města a muzea v roce 2022. Schválený dodatek č. 7 je součástí tohoto 

usnesení. 

  

usnesení č. 10/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje formou dodatku č.3 úpravu zřizovací 

listiny T klubu - kulturní agentury, příspěvkové organizace, IČO 44740743, se sídlem 1. máje 

1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle předložené přílohy č.1, s účinností od 1. 4. 2022. 

Schválený dodatek č. 3 zřizovací listiny je součástí tohoto usnesení 

  

usnesení č. 11/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi pozemku p. č. 1910/32 o 

výměře 9 m2 a pozemku p.č. 3630/29 o výměře 83 m2 oddělené a nově označené 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 

xxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví města Rožnov pod 
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Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření kupní smlouvy č. 

239/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a panem Vxxxxxxxxxx 

Fxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxx 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím 

ve znění uvedeném v příloze č. 5 projednávaného bodu. 

Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 

  

usnesení č. 12/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi pozemku p. č. 1904/3 o 

výměře 186 m2 a pozemku p.č. 3031/7 o výměře 221 m2 oddělené a nově označené dle 

geometrického plánu č. 6584-290/2019, uvedeného v příloze č. 3 projednávaného bodu, v 

k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ze spoluvlastnictví pana Vxxxxxxxxx Fxxxxxxxx, trvalý pobyt 

xxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a paní Zxxxxx Fxxxxxxxxxx, trvalý pobyt 

xxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví města Rožnov pod 

Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření kupní smlouvy č. 

240/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a spoluvlastníky 

pozemků Vxxxxxxxxxx Fxxxxxxxxx a Zxxxxxx Fxxxxxxxxxxx, oba trvalý pobyt xxxxxxxxxxxx, 

756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícími ve znění uvedeném v příloze č. 6 

projednávaného bodu. 

Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 

  

usnesení č. 13/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi pozemku p. č. 3031/8 o 

výměře 14 m2 odděleného a nově označeného dle geometrického plánu č. 6584-290/2019, 

uvedeného v příloze č. 3 projednávaného bodu, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve 

spoluvlastnictví pana Pxxxx Fxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxx 756 61 Rožnov pod 

Radhoštěm, paní Hxxxxx Gxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxx 742 75 Lichnov a paní Jxxx 

Kxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 755 01 Vsetín, do vlastnictví města 

Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření 

kupní smlouvy č. 242/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a 

spoluvlastníky pozemku Pxxxxx Fxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxx 756 61 Rožnov pod 

Radhoštěm, Hxxxxxx Gxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxx 742 75 Lichnov a Jxxxx 

Kxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 755 01 Vsetín jako prodávajícími ve 

znění uvedeném v příloze č. 7 projednávaného bodu. 

Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 

  

usnesení č. 14/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi pozemku p. č. 3040/28 o 

výměře 8 m2 odděleného a nově označeného dle geometrického plánu č. 6584-290/2019, 

uvedeného v příloze č. 3 projednávaného bodu, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve 

spoluvlastnictví pana xxxx Jxxx Mxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxx, 756 51 Zašová a pana 

xxx. Jxxxxx Mxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, do 

vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného 

bodu a uzavření kupní smlouvy č. 243/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm 

jako kupujícím a spoluvlastníky pozemku xxx. Jxxxx Mxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxx, 756 

51 Zašová a xxxxx Jxxxx Mxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod 

Radhoštěm jako prodávajícími ve znění uvedeném v příloze č. 8 projednávaného bodu. 
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Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 

  

usnesení č. 15/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej části pozemku p.č. 3628/2 o 

výměře 52 m2, oddělené a nově označené jako pozemek p.č. 3628/4 dle geometrického 

plánu č. 6584-290/2019, uvedeného v příloze č. 3 projednávaného bodu v k.ú. Rožnov pod 

Radhoštěm, ve vlastnictví města ve prospěch xxxxxxxxxxx Rxxxxxxxxx Txxxxxx a Zxxxxx 

Txxxxxxxxxxxxx trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 742 21 Kopřivnice dle důvodové zprávy a 

příloh projednávaného bodu a uzavření kupní smlouvy č. 244/2021/OSM uvedené v příloze 

č. 6 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a xxxx 

Rxxxxxxxxxx Txxxxxxx a Zxxxxxx Txxxxxxxxxxxxxx trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 742 21 

Kopřivnice jako kupujícími. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 

  

usnesení č. 16/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje směnu pozemku  

- p.č. 1076/2, lesní pozemek o výměře 77 m2 

 

- p.č. 1076/11, lesní pozemek o výměře 191 m2 

 

- p.č. 1079/4, vodní plocha o výměře 39 m2 

 

- p.č. 1213/2, lesní pozemek o výměře 558 m2 

 

- p.č. 2421/8, lesní pozemek o výměře 1406 m2 

 

- p.č. 2576/3, lesní pozemek o výměře 736 m2 

 

- p.č. 3642/9, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1201 m2 

 

a p.č. 3642/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1232 m2 

 

vlastnictví České republiky, kde právo hospodařit s majetkem státu přísluší společnosti Lesy 

České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové, 

IČO 42196451, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, s doplatkem ve výši 305.080,- Kč ve 

prospěch společnosti Lesy České republiky, s.p., dle důvodové zprávy a příloh 

projednávaného bodu a uzavření směnné smlouvy č. 33/2022/OSM mezi městem Rožnov 

pod Radhoštěm a Lesy České republiky, s.p. ve znění uvedeném v příloze č. 1 

projednávaného bodu. Schválená směnná smlouva je součástí tohoto usnesení. 

  

usnesení č. 17/23/ZM/22/02/2022 
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Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo výši odměn za rok 2021 pro 

členy/předsedy komisí rady města a výborů zastupitelstva města, kteří nejsou současně 

zastupiteli města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh tohoto bodu a po 

projednání: 

1. schvaluje odměny jednotlivým členům/předsedům komisí rady města za rok 2021 ve výši 

uvedené v příloze č. 1 tohoto bodu a 

2. schvaluje odměny jednotlivým členům výborů zastupitelstva města za rok 2021 ve výši 

uvedené v příloze č. 2 tohoto bodu. 

  

usnesení č. 18/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí do funkce přísedících k Okresnímu soudu 

ve Vsetíně pro funkční období roku 2022 až 2026 Ing. Věru Coufalovou a Ing. Michaelu 

Wrobelovou, DiS., dle důvodové zprávy a předložené přílohy. 

  

usnesení č. 19/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí souhrnnou hodnotící informaci 

redakční rady společnosti TV Beskyd s.r.o. o mediálních výstupech společnosti TV Beskyd 

s.r.o. za rok 2021 uvedenou v předložené příloze č. 1. 

  

usnesení č. 20/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí zprávu ředitele Městské 

Policie Rožnov pod Radhoštěm o činnosti městské policie za rok 2021. 

  

usnesení č. 21/23/ZM/22/02/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení dnešního zasedání ZM do 21:30hod 

 

     

Mgr. Kristýna Kosová 

místostarostka 

 

 

 

  

Ing. Jiří Pavlica 

starosta 

 

 

 

     

 

_________ 

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

jednání 


