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MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 

POZVÁNKA 

na 14. schůzi Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm, 
která se koná dne 08. 12. 2020 od 14:00 hodin 

 

místo zasedání:  videokonference 
 
Zastupitelstvo města bude probíhat formou on - line videokonference. Účast veřejnosti bude zajištěna: 
a) prostřednictvím videokonference v Obřadní síni Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo nám. 128.  

K osobní účasti není třeba se objednávat, dveře (od náměstí) budou odemčeny od 13:50 h. Vstup pouze v roušce nebo 
s jinou ochrannou dýchacích cest. 

b) prostřednictvím on-line připojení se k videokonferenci z domova v rámci diskuse bodu, ke kterému se chce občan vyjádřit. 

Za tímto účelem musí občan nahlásit své jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, telefon, e-mailovou adresu, a jméno, 

pod kterým se bude připojovat k videokonferenci, nejpozději do 7. 12. 2020 do 13 hodin na adresu 

petra.holisova@roznov.cz. Upozorňujeme, že možnost a kvalita připojení závisí na technickém vybavení ze strany občana.    

 

Program: 

A) Procesní body 
1 - Jmenování zapisovatele, schválení zasedání zastupitelstva formou on-line videokonference a určení 
      ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise 
2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města 
  
B) Útvar tajemníka 
3 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města 
4 - Zpráva o činnosti rady města 
5 - Informace o sporu s IPR 
  
C) Odbor finanční 
6 -  Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 10 
7 -  Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu města do roku 2025 
8 -  Projednání a schválení návrhu rozpočtu města pro rok 2021 
9 -  Projednání a schválení dodatku ke smlouvě o hospodářském zájmu a zálohy na finanční příspěvek r. 2021  
       Krytý bazén Rožnov spol. s r.o. 
10 -Projednání a schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu –  
      Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje 
  
D) Odbor strategického rozvoje a projektů 
11 - Informace o stavu zpracování Strategického plánu rozvoje města 2021-2030 
  
E) Odbor správy majetku 
12 - Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej části městského pozemku p. č. 407 v k. ú. Hážovice. 
13 - Projednání a schválení dodatku č. 1 k plánovací smlouvě stavby „Prodloužení splaškové kanalizace“ se   
       soukromým investorem v lokalitě Horní Paseky, ul. Žerotínská v pozemcích v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 
14 - Projednání a schválení Dohody o změně hranic obcí mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a obcí Vidče v  
       rámci zahájené "Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm" v lokalitě Hradisko  
15 - INFORMACE o činnosti Odboru správy majetku za rok 2020, plán činnosti pro rok 2021 
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F) Odbor kanceláře starosty 
16 - Změna určení výkonu funkce druhého místostarosty 
17 - Volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm 
18 - Pojmenování ulice v lokalitě Kramolišov 
19 - Projednání a schválení dodatku č. 6 ke Smlouvě o spolupráci s NMVP-VMP pro rok 2021 
  
G) Různé 
20 - Projednání zápisu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm o provedené kontrole        
        efektivnosti zněny v zabezpečení údržby městské zeleně. 
21 - Informace-termíny pro zasedání zastupitelstva pro rok 2021  
22 - Informace o cenách vodného a stočného pro rok 2021 
23 - Informace, podněty, diskuse  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Radim Holiš, v.r. 
starosta města 
 
 
 
 
V Rožnově pod Radhoštěm, dne 1. prosince  2020  

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71,  

zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích).  

 

 


