
Z Á P I S 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm 
konaného dne 30. října 2018, od 16:00 hodin. 

 
Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
1. Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm bylo zahájeno v 16:00 hodin dosavadním starostou 
města Ing. Radimem Holišem (dále jako předsedající). 
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v zákonné lhůtě tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro 
podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 19. 10. 2018  žádný návrh nebyl 
podán). Informace o konání ustavujícího zasedání byla zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, 
a to od 23.10.2018. do 31.10.2018 Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno 
je 21 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 21 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je 
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
 

2. Zpráva Registračního úřadu o výsledku voleb v Rožnově pod Radhoštěm 
Mgr. Ing. Veronika Janíková, vedoucí odboru kanceláře starosty seznámila přítomné zastupitele se zprávou 
Registračního úřadu o výsledku voleb v Rožnově pod Radhoštěm. O post zastupitele města Rožnov pod 
Radhoštěm se v letošních komunálních volbách ucházelo celkem 188 kandidátů z 9 různých volebních stran. K 
volbám, které proběhly 5. a 6. října, přišlo necelých 44%  oprávněných voličů. Nejvíce hlasů obdržela volební strana 
ANO 2011, která pro volební období 2018 až 2022 získala v zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm celkem 
7 mandátů z 21 možných. 
Další v pořadí se umístili:  
Nezávislí Rožnováci - 4 mandáty 
Zdravý Rožnov - 3 mandáty 
Křesťanská demokratická unie – Československá strana lidová - 3 mandáty 
Občanská demokratická strana - 2 mandáty 
Nezávislí a Soukromníci - 1 mandát  
Česká pirátská strana - 1 mandát.  
 
Do zastupitelstva města se naopak nedostali kandidáti volební strany Česká strana sociálně demokratická a 
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD).  
Na průběh voleb a ani na výsledek hlasování nebyla podána žádná stížnost a ani žaloba.   
Za volební stranu Nezávislí a Soukromníci byl jako zastupitel města zvolen dle výsledku voleb pan Ing. Antonín 
Slovák. Pan Slovák však na svůj post zastupitele města R. p. R dne 17. 10. 2018 rezignoval a v souladu se 
zákonnou úpravou se novým členem zastupitelstva města s účinností od 18. 10. 2018 stal pan Ing. Radúz Mácha, 
který se umístil za volební stranu Nezávislí a Soukromníci, jako druhý v pořadí.  
 
Závěrem konstatovala, že před zahájením tohoto ustavujícího zasedání ZM ověřili pracovníci Registračního úřadu 
Rožnov pod Radhoštěm totožnost všech 21 přítomných zastupitelů a všem přítomným zastupitelům bylo předáno 
osvědčení o zvolení zastupitelem města Rožnov pod Radhoštěm.  
 

 
 
 
 
 



3. Složení slibu členy zastupitelstva 
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před 
složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že člen zastupitelstva skládá slib před 
zastupitelstvem města pronesením slova „slibuji“ a následně potvrdí složení slibu svým podpisem.  Odmítnutí 
složení slibu nebo složení slibu s výhradou znamená zánik funkce člena zastupitelstva města.   
Předsedající vyzval tiskového mluvčího města, Tomáše Grosse, aby přečetl slib zastupitele města Rožnov pod 
Radhoštěm, stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a 
svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města Rožnov pod Radhoštěm  a jeho občanů a řídit 
se Ústavou a zákony České republiky.“  Tiskový mluvčí následně jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva 
ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisu na připraveném archu (příloha č. 2) Jako první složil slib Ing. 
Radim Holiš. Následovali další zastupitelé, dle abecedního seznamu. 
 
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 
 
Pozn. uvedené přílohy jsou součástí originál zápisu uloženého na odboru kanceláře starosty, nikoli zápisu 
zveřejněného na webových stránkách města. 

 
       

 
4. Stanovení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a 3členné návrhové komise 
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu 
 

➢ Ing. Lenku Střálkovou    
➢ Bc. Markétu Blinkovou  

Obě navržené vyjádřily souhlas.   
 
Zapisovatelem jmenoval Petru Holišovou.  
 

      Hlasování o ověřovatelích zápisu: 

Pro:         20             Proti:                     0 Zdržel se:           1 Nehlasoval:        0 

       
     Návrh byl přijat. 
 
Do návrhové komise předsedající určil: 

 
➢ Mgr. Martina Drápala, jako předsedu  
➢ Aloise Vychodila    
➢ Mgr. Miroslava Kokinopulose   

Všichni navržení vyjádřili souhlas. 
 
Hlasování o členech návrhové komise:  

Pro:             19               Proti:                    0 Zdržel se:            2 Nehlasoval:           0 

       
   Návrh byl přijat. 
 
 

5. Shválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a 
v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.  

 

Program zasedání: 

1. Zahájení 

2. Zpráva Registračního úřadu o výsledku voleb v Rožnově pod Radhoštěm 



3. Složení slibu zvolenými členy zastupitelstva města 

4. Stanovení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu a 3členné návrhové komise 

5. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva 

6. Stanovení počtu členů rady města, počtu místostarostů a uvolněných členů zastupitelstva města 

7. Určení způsobu volby starosty, místostarostů a členů rady města 

8. Schválení volebního řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva města pro volbu starosty, místostarostů a 

členů rady města (v případě tajného hlasování) 

9. Volba volební komise pro volbu starosty, místostarostů a členů rady města (v případě tajného hlasování) 

10. Volba starosty města 

11. Volba místostarostů města 

12. Určení zastupování starosty města 

13. Volba členů rady města 

14. Pověření členů zastupitelstva města funkcí oddávajícího  

15. Určení zastupitele pro jednání ve věci územního plánování pro město Rožnov pod Radhoštěm dle zákona 

č.183/2006 Sb. v platném znění   

16. Delegování zástupce města Rožnov pod Radhoštěm a náhradníků na valné hromady společnosti 

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.,  

17. Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Sdružení Mikroregion Rožnovsko 

18. Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko 

19. Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Místní akční skupiny Rožnovsko 

20. Pověření zastupitele funkcí „Politik pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21“ 

21. Zřízení a volba členů finančního výboru  

22. Zřízení a volba členů kontrolního výboru  

23. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města  

24. Závěr 

 
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  
 

Usnesení č. 1/I. 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program ustavujícího zasedání dle 
pozvánky. 
 

 Hlasování o usnesení č. 1/I. 

Pro:             21              Proti:                    0 Zdržel se:             Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 

 
 

6. Stanovení počtu členů rady města, počtu místostarostů a uvolněných členů zastupitelstva 
města 

Předsedající navrhl stanovit 7 členů rady města, 2 místostarosty města a 2 dlouhodobě uvolněné členy 
zastupitelstva města, kterými jsou starosta města a jeden místostarosta města. Druhý místostarosta města bude 
svou funkci vykonávat jako neuvolněný člen zastupitelstva. Vyzval přítomné k možnosti předložení jiných návrhů. 
Vzhledem k tomu, že další návrhy nebyly vzneseny, zahájil hlasování o výše uvedeném návrhu. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Usnesení č. 2/I. 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm stanoví 7 členů Rady města Rožnov pod 
Radhoštěm. 
 
 Hlasování o usnesení č.2 /I.  

Pro:           19                Proti:                    0 Zdržel se:            2 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
 
Usnesení č. 3/I. 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm stanoví 2 místostarosty města a 2 dlouhodobě 
uvolněné členy zastupitelstva města, kterými jsou starosta města a jeden místostarosta města. 
Druhý místostarosta města bude svou funkci vykonávat jako neuvolněný člen zastupitelstva.     
 

 Hlasování o usnesení č.3 /I.  

Pro:            15               Proti:                    0 Zdržel se:            6 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
 

7. Určení způsobu volby starosty, místostarostů a členů rady města 
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejným 
hlasováním, což je v souladu s jednacím řádem Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm. Tajné hlasování 
probíhá pouze v případě, že tak stanoví zákon nebo na základě rozhodnutí zastupitelstva města na návrh některého 
ze zastupitelů. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Vzhledem k tomu, že 
žádné návrhy nebyly podány, proběhla volba starosty a místostarostů veřejným hlasováním. 

 
8. Schválení volebního řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva města pro volby starosty, 
místostarostů a členů rady města  
Bod nebyl aktuální, vzhledem k veřejné formě hlasování 

 
9. Volba volební komise pro volby starosty, místostarostů a členů rady města  
Bod nebyl aktuální, vzhledem k veřejné formě hlasování 

 
 
10. Volba starosty města 
Předsedající upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného 
kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém 
byli navrženi (od prvního k poslednímu) přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování 
pokračováno. 
Předsedající vyzval k podání návrhů kandidátů na starostu města. 

 
Návrhy kandidátů: 
 
Ing. Střálková – navrhuje jako starostu města Ing. Radima Holiše 
 
Ing. Radim Holiš nominaci přijímá. 
 
Další návrhy nebyly vzneseny. 
 



 
 
 
Usnesení č. 4/I.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí starostou města Rožnov pod Radhoštěm Ing. 
Radima Holiše, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm. 
 

 Hlasování o usnesení č.4/I.  

Pro:      14                     Proti:                    0 Zdržel se:            7 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
 

 
11. Volba místostarostů města 
Předsedající upozornil, že o jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi (od prvního 
k poslednímu) přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno. Vyzval 
zastupitele k předložení návrhů kandidátů na funkci místostarosty města, který bude vykonávat svou funkci jako 
dlouhodobě uvolněný člen zastupitelstva města.   
 

Diskuse: 
Ing. Mácha – táže se, jaké bude rozdělení gescí v případě starosty i místostarostů a proč se dle návrhu zavádí 
funkce neuvolněného místostarosty? 
předsedající  – dle předběžné dohody bude mít I .místostarosta ve své gesci Odbor správy majetku, Odbor školství 
a sportu, projektové řízení. Neuvolněný místostarosta bude mít v gesci Odbor životního prostředí, kulturu a územní 
plán města. Jde o dohodu tří koaličních stran.  
Mgr. Kosová – potvrzuje, jde o výsledek koaliční dohody, byl jí navržen ½ úvazek neuvolněného člena 
zastupitelstva. 
PhDr. Drápala – táže se pod koho bude spadat cestovní ruch. Domnívá se, že jasné rozdělení jednotlivých gescí 
je prioritní i vzhledem k tvorbě rozpočtu města.  
předsedající – doplňuje, že je cílem všech, aby řízení jednotlivých gescí probíhalo zodpovědně, na prosincovém 
zasedání zastupitelstva budou zastupitelé obeznámeni s konečným rozdělením gescí. Co se tvorby rozpočtu města 
týče, na tom se již pracuje, odpovědnost zde nesou jednotliví vedoucí odborů. Před schvalováním rozpočtu 
proběhne pro všechny zastupitele pracovní seminář, zde bude již jasné, pod čí kontrolou bude cestovní ruch. 
Bc. Blinková – táže se, jak dlouho bude Mgr. Kosová vykonávat neuvolněnou funkci? 
Mgr. Kosová – odpovídá, že nemá určený konkrétní termín 
p. Koryčanský – na zářiovém zasedání zastupitelstva bylo projednáno, že místostarostka přejde z uvolněné 
funkce na funkci neuvolněnou a neplacenou Táže se, jak to bude nyní? 
Mgr. Kosová – pokud bude dnes zvolena, tak má navrženu odměnu za práci na ½ úvazek. Pro dítě má do 
budoucna zajištěno hlídání, jde o součást koaliční dohody. 
 

Návrhy kandidátů: 
 
Mgr. Drápal – na post prvního místostarosty navrhuje Ing. Jana Kučeru, MSc. 
 
Ing. Jan Kučera nominaci přijímá. 
 
Další návrhy nebyly vzneseny. 
 
 
 
 
 



 
Usnesení č. 5/I.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí prvním místostarostou města Rožnov pod 
Radhoštěm, který bude vykonávat funkci místostarosty jako uvolněný člen zastupitelstva města, 
Ing. Jana Kučeru, MSc., trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm. 
 

 Hlasování o usnesení č.5/I.   

Pro:         14                  Proti:                    4 Zdržel se:         3    Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
 
Předsedající dále vyzval k předložení návrhů pro volbu neuvolněného člena zastupitelstva, jako druhého 
místostarostu města. 

 
Návrhy kandidátů: 
 
Mgr. Kopecký – navrhuje na post druhého místostarosty města Mgr. Kristýnu Kosovou 
 
Mgr. Kosová nominaci přijímá. 
 
Další návrhy nebyly vzneseny. 
 
Usnesení č. 6/I. 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí druhým místostarostou města Rožnov pod 
Radhoštěm, který bude vykonávat funkci místostarosty jako neuvolněný člen zastupitelstva 
města, Mgr. Kristýnu Kosovou, trvalým pobytem  Rožnov pod Radhoštěm. 
 

 Hlasování o usnesení č. 6/I. 

Pro:          13                 Proti:                    6 Zdržel se:           2  Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 

 
12. Určení zastupování starosty města 
Předsedající navrhnul, aby v době starostovy nepřítomnosti byl pověřen zastupováním l první místostarosta, Ing. 
Jan Kučera. Pokud nebude přítomen ani Ing.  Kučera, navrhuje k zatupování jako druhého v pořadí paní 
místostarostku Mgr. Kristýnu Kosovou. 
 
Usnesení č.7/I. 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje, že starostu v době jeho nepřítomnosti nebo 
v době, kdy starosta nevykonává funkci, zastupuje místostarosta Ing. Jan Kučera, MSc. Nebude-
li přítomen ani tento místostarosta, pak starostu bude zastupovat místostarostka Mgr. Kristýna 
Kosová. 
 
 Hlasování o usnesení č.7/I.  

Pro:        15                   Proti:                    2 Zdržel se:          4   Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
 
 
 
 



 
 
13. Volba členů rady města 
Předsedající vyzval zastupitele o předložení návrhů pro členy Rady města Rožnov pod Radhoštěm. O 
předložených návrzích se bude hlasovat v pořadí od prvního k poslednímu, dokud nebudou zvolení 4 radní. 

 
Návrhy kandidátů: 
 
Předsedající navrhuje: Ing. Lenku Střálkovou, Ing. Jiřího Pavlicu, Mgr. Martina Drápala, doc. Mgr. 
Petra Kopeckého, Ph.D.  
 
Všichni navržení nominaci přijímají. 
 
Další návrhy nebyly vzneseny.  
 
Probíhá hlasování o volbě jednotlivých kandidátů. 
 
Usnesení č. 8/I. 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí členem Rady města Rožnov pod Radhoštěm 
Ing. Lenku Střálkovou, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm. 
 

 Hlasování o usnesení č.8/I.   

Pro:        14                   Proti:                    0 Zdržel se:           7  Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
 
Usnesení č. 9/I. 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí členem Rady města Rožnov pod Radhoštěm  
Ing. Jiřího Pavlicu, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm 
 

 Hlasování o usnesení č. 9/I. 

Pro:       15                    Proti:                    0 Zdržel se:          6   Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
 
Usnesení č. 10/I. 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí členem Rady města Rožnov pod Radhoštěm  
Mgr. Martina Drápala, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm 
 

 Hlasování o usnesení č.10/I.  

Pro:     14                      Proti:                    0 Zdržel se:           7  Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Usnesení č. 11/I. 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí členem Rady města Rožnov pod Radhoštěm  
Doc. Mgr. Petra Kopeckého, Ph.D., trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm. 
 
 Hlasování o usnesení č.11/I.  

Pro:         19                  Proti:                    0 Zdržel se:           2  Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
 
14. Pověření členů zastupitelstva města funkcí oddávajícího. 
Předsedající informoval, že zastupitelé byli e-mailem vyzváni k možnosti přihlásit se k vykonávání funkce 
oddávajícího. Této možnosti prozatím využili tito zastupitelé:      

1. Daniel Drápala  
2. Radúz Mácha   
3. Markéta Blinková  
4. Jaromír Koryčanský  
5. Martin Drápal  
6. Lenka Střálková  
7. Jiří Pavlica  
8. Jana Malcová  
9.  Petr Kopecký  
Všichni navržení zastupitelé s funkcí oddávajícího souhlasí. 
 
Usnesení č.12/I. 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  
a) pověřuje výkonem funkce oddávajícího při svatebních obřadech tyto zastupitele města Rožnov 

pod Radhoštěm: 

• doc. PhDr. Daniela Drápalu, Ph.D. 

• Ing. Radúze Máchu 

• Bc. Markétu Blinkovou 

• Jaromíra Koryčanského 

• Mgr. Martina Drápala 

• Ing. Lenku Střálkovou 

• Ing. Jiřího Pavlicu 

• MVDr. Janu Malcovou 

• doc. Mgr. Petra Kopeckého, Ph.D. 
   b) souhlasí, aby zastupitelé města Rožnov pod Radhoštěm, kteří budou v souvislosti s 

funkcí zastupitele zastupovat město při významných příležitostech a občanských 
obřadech, jakými jsou např. svatební obřady, vítání občánků či předávání vysvědčení, 
užívali závěsný odznak města Rožnov pod Radhoštěm. 

 

 Hlasování o usnesení č. 12/I.  

Pro:         21                  Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
 
 
 
 



15. Určení zastupitele pro jednání ve věci územního plánování pro město Rožnov pod Radhoštěm 
dle zákona č.183/2006 Sb. v platném znění 

 
Důvodová zpráva: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) při 
pořizování územně plánovací dokumentace vyžaduje, aby příslušný pořizovatel, v případě města Rožnov pod Radhoštěm 
odbor výstavby a územního plánování MěÚ, spolupracoval s tzv. určeným zastupitelem. Jedná se o § 47 a 53 stavebního 
zákona.  
 
Z tohoto důvodu je nutné, aby zastupitelstvo města určilo zastupitele, který bude za město Rožnov pod Radhoštěm 
komunikovat a spolupracovat s odborem výstavby a územního plánování při pořizování územně plánovací dokumentace na 
území města Rožnov pod Radhoštěm ve volebním období 2018 až 2022.  
 
Pro volební období 2014 až 2018 byla tímto určeným zastupitelem paní Mgr. Kristýna Kosová, místostarostka města.  
 
V případě zvolení Mgr. Kosové místostarostkou města i pro volební období 2018 až 2022, navrhujeme její opětovné zvolení 
do této funkce.   

 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
 

Diskuse: 
 

Hlasování o usnesení č. 13/I.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako člena zastupitelstva města za město Rožnov pod 
Radhoštěm pro komunikaci a spolupráci města s odborem výstavby a územního plánování Městského 
úřadu Rožnov pod Radhoštěm v oblasti pořizování územně plánovací dokumentace na území města 
Rožnov pod Radhoštěm ve volebním období 2018-2022 paní Mgr. Kristýnu Kosovou, místostarostku města 
Rožnov pod Radhoštěm.   
 

 Hlasování o usnesení č. 13/I. 

Pro:         13                  Proti:               5      Zdržel se:           3 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
 

16. Delegování zástupce města Rožnov pod Radhoštěm a náhradníků na valné hromady 
společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 

 
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm je akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín, IČO 
47674652 (dále jen společnost VaK). 
 
Orgány společnosti VaK jsou:  
Valná hromada  
Představenstvo  
Dozorčí rada  
 
Valná hromada 
Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti VaK. Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu obce vyhrazeno právo delegovat zástupce na valnou hromadu obchodních 
společností, v nichž má obec majetkovou účast. V případě zvolení Ing. Jana Kučery MSc. a Mgr. Kristýny Kosové místostarosty 
města, navrhujeme, aby osobou oprávněnou k účasti na valných hromadách společnosti VaK ve volebním období 2018 až 
2022 byl za město Rožnov pod Radhoštěm pan Kučera a jako náhradník paní Kosová. viz návrh usnesení písm. b). 
 
V minulém volebním období (2014 až 2018) byl osobou delegovanou na valné hromady za město Rožnov pod Radhoštěm 
starosta města Ing. Radim Holiš a jako první náhradník místostarostka města Mgr. Kosová a jako druhý náhradník Ing. Kučera. 



Protože toto usnesení delegovalo v tomto pořadí představitele města na valné hromady až do listopadu 2018 (včetně), je nutné 
jej zrušit. viz návrh usnesení písm. a). 
 
Představenstvo 
Představenstvo je statutárním orgánem společnosti VaK a má 7 členů, kteří jsou voleni valnou hromadou na období 4 let. 
Funkční období současného představenstva končí v červnu 2019. Současným členem představenstva za město Rožnov pod 
Radhoštěm je Ing. Radim Holiš.  
 
 
Dozorčí rada 
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti VaK a má 6 členů, kteří jsou voleni valnou hromadou na období 4 let. Funkční 
období současné dozorčí rady končí v červnu 2019. Současným členem dozorčí rady za město Rožnov pod Radhoštěm je 
RNDr. Václav Mikušek, který je současně jejím předsedou.  
 
Pozn.:  
Zastupitelstvo města nemůže přímo zvolit člena představenstva nebo dozorčí rady společnosti VaK. K této volbě je oprávněna 
toliko valná hromada společnosti Vak. Zastupitelstvo města však může navrhnout kandidáty za město Rožnov pod Radhoštěm. 
Tento návrh bude předložen na zastupitelstvo města, s ohledem na konec funkčního období členů představenstva a dozorčí 
rady v červnu 2019, v první pol. roku 2019.  

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Stanovy akciové společnosti VaK ve znění ke dni 7. 6. 2018 
 

Diskuse: 
Ing. Mácha – město je jedním z akcionářů společnosti. Má informaci, že v minulosti došlo k navýšení kapitálu, který 
město ve společnosti VaK má vložen. Táže se, na skutečný stav vloženého kapitálu a na procento základního 
jmění, které zde město má. Valná hromada je nejvyšším orgánem rozhodujícím o klíčových záležitostech 
společnosti VaK.  Poukazuje  na usnesení, kde je uvedeno, že  „Zastupitelstvo města pověřuje delegovanou osobu 
hlasováním a výkonem práv města Rožnov pod Radhoštěm jako akcionáře, přičemž ponechává na zvážení 
delegované osoby, jak bude na valné hromadě hlasovat. U takto závažných záležitostí navrhuje, aby alespoň rada 
města pověřovala a  schvalovala rozhodnutí pověřené osoby. Domnívá se, že ponechat na zvážení delegované 
osoby, jak bude na valné hromadě hlasovat není zodpovědné.  
předsedající – město má nyní ve společnosti VaK vložený kapitál v hodnotě 90 mil. Kč tj. 40.000 akcií, což činí  
11% celkového podílu. Jsme na 3 místě před námi jsou města Vsetín a Valašské Meziříčí.  
Mgr. Ing. Janíková – upozorňuje na celé znění daného usnesení, kde se dále uvádí, že podmínkou je neoslabení  
postavení města Rožnov pod Radhoštěm jako akcionáře a hospodárné fungování společnosti a jejich orgánů. 
Delegované osobě se ukládá, aby na nejbližším zasedání zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm po konání 
valné hromady informovala o rozhodnutích přijatých valnou hromadou. Pokud má zastupitel návrh na jinou 
formulaci usnesení prostřednictvím návrhové komise může tuto předložit. 
Ing. Mácha – využívá této možnosti 
předsedající – vyhlašuje 5 minutovou přestávku, aby návrhová komise mohla zpracovat pozměňovací návrh Ing. 
Máchy. 

 
 

Pozměňovací návrh a usnesení  č.14/I.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  
a) zrušuje své usnesení č. II/26 ze dne 16. 12. 2014, kterým delegovalo zástupce města Rožnov pod 
Radhoštěm na všechny valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 
Vsetín, IČO 47674652, konané v období od prosince 2014 do listopadu 2018. 
b) deleguje na všechny valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 
Vsetín, IČO 47674652, konané ve volebním období 2018 až 2022 jako zástupce města Rožnov pod 
Radhoštěm místostarostu města Ing. Jana Kučeru MSc. V případě, že se Jan Kučera nebude moci některé 
z valných hromad společnosti zúčastnit, deleguje na valnou hromadu místostarostku města Mgr. Kristýnu 
Kosovou. Zastupitelstvo města pověřuje delegovanou osobu hlasováním a výkonem práv města Rožnov 
pod Radhoštěm jako akcionáře, přičemž delegované osoby budou na valné hromadě hlasovat tak, aby 
nedošlo k oslabení postavení města Rožnov pod Radhoštěm jako akcionáře a hospodárného fungování 



společnosti a jejich orgánů. Delegované osobě se ukládá, aby na nejbližším zasedání zastupitelstva města 
Rožnov pod Radhoštěm po konání valné hromady informovala o rozhodnutích přijatých valnou hromadou. 
 
 Hlasování o pozměňovacím návrhu a usnesení č. 14/I. 

Pro:         20                  Proti:                    0 Zdržel se:           1 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 

 
17.  Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Sdružení mikroregion Rožnovsko 
 
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm je členem Sdružení Mikroregion Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm, IČO 702 38 642 (dále jen Sdružení).  
 
Orgány Sdružení jsou:  

➢ Valná hromada (nejvyšší orgán Sdružení) 
➢ Rada  (výkonný orgán Sdružení, má 3 členy, které volí valná hromada) 
➢ Předseda, místopředseda (statutární orgán Sdružení, volí je valná hromada, jsou členy rady) 
➢ Kontrolní komise (kontrolní orgán Sdružení, má 3 členy, které volí valná hromada) 
➢ Tajemník (administrativní orgán Sdružení) 
 

Valná hromada 
Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení. V souladu s čl. IX odst. 2 aktuálně platných stanov Sdružení (příloha č. 1 
důvodové zprávy) zastupuje členskou obec na zasedání valné hromady starosta nebo místostarosta členské obce, přičemž 
každý člen má na zasedání valné hromady jen jednoho zástupce. Stanovy neurčují, zda má město na valné hromadě 
zastupovat primárně starosta nebo zda jeden z místostarostů a který z nich. Tuto skutečnost je proto nutné určit rozhodnutím 
zastupitelstva. V případě zvolení starostou Ing. Radima Holiše a místostarostou Ing. Jana Kučery navrhujeme, aby osobou 
oprávněnou k zastupování města Rožnov p. R. na valných hromadách ve volebním období 2018 až 2022 byl místostarosta 
města Ing. Jan Kučera a jako náhradník starosta města Ing. Radim Holiš. viz návrh usnesení písm. b). 
 
V minulém volebním období (2014 až 2018) byl osobou oprávněnou zastupovat město na valných hromadách starosta města 
Ing. Radim Holiš a jako první náhradník místostarostka města Mgr. Kristýna Kosová a jako druhý náhradník Ing. Jan Kučera. 
Protože toto usnesení č. II/28 určuje osoby oprávněné k účasti na valné hromadě až do listopadu 2018 (včetně), je nutné jej 
zrušit. Viz návrh usnesení písm. a). 
 
 
Ostatní orgány Sdružení - rada, předseda, místopředseda a kontrolní komise.  
Členy těchto orgánů volí valná hromada Sdružení. Členské obce však mají dle čl. VI stanov právo své zástupce do těchto 
orgánů alespoň navrhovat. V minulém volebním období vykonával funkci předsedy Sdružení starosta města Ing. Radim Holiš.  
Pro volební období 2018 až 2022 navrhujeme Ing. Jana Kučeru. viz návrh usnesení písm. c) 

 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Stanovy Sdružení Mikroregion Rožnovsko účinné od dne 8. 9. 2015 

 
Diskuse: 
 
 
 

Usnesení č. 15/I.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  

a) zrušuje své usnesení č. II/28 ze dne 16. 12. 2014, kterým určilo zástupce města Rožnov pod Radhoštěm 
na všechny valné hromady Sdružení Mikroregion Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm, IČO 702 38 642, konané v období od prosince 2014 do listopadu 2018. 
b) určuje, že osobou oprávněnou k zastupování města Rožnov pod Radhoštěm na valných hromadách 
Sdružení Mikroregion Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 
702 38 642 ve volebním období 2018 až 2022 je, v souladu s platnými stanovami Sdružení, místostarosta 
města Ing. Jan Kučera, MSc. V případě, že se místostarosta města nebude moci některé z valných hromad 



Sdružení zúčastnit, účastní se valné hromady za město Rožnov pod Radhoštěm starosta města Ing. Radim 
Holiš. Místostarostovi i starostovi se ukládá, aby na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod 
Radhoštěm po konání valné hromady informovali o rozhodnutích přijatých valnou hromadou. 
c) navrhuje jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm do funkce předsedy Sdružení Mikroregion 
Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 702 38 642, 
místostarostu města Ing. Jana Kučeru, MSc. 
 

Hlasování o usnesení č. 15/I. 

Pro:      17                     Proti:                    0 Zdržel se:           4 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
 
 

18.  Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko 
 
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm je členem Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČO 
702 38 880.  
 
Orgány Sdružení jsou:  

➢ Valná hromada (nejvyšší orgán Sdružení) 
➢ Rada mikroregionu (statutární orgán Sdružení, má 7 členů, které volí valná hromada) 
➢ Revizní komise (kontrolní orgán Sdružení, má 3 členy, které volí valná hromada) 

 
Valná hromada 
Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení. V souladu s čl. X odst. 2 aktuálně platných stanov se valná hromada „skládá 
ze všech členů Sdružení zastupovaných starosty nebo jejich zmocněnci“. K zastupování města na valných hromadách 
Sdružení je tak v souladu s tímto ustanovením oprávněn starosta. Nemůže-li být starosta na jednání valné hromady přítomen, 
může zmocnit třetí osobu.  
V případě zvolení starostou Ing. Radima Holiše a místostarostou Ing. Jana Kučery navrhujeme, aby osobou oprávněnou 
k zastupování města Rožnov p. R. na valných hromadách ve volebním období 2018 až 2022 byl starosta města Ing. Radim 
Holiš a jako náhradník místostarosta města Ing. Jan Kučera. viz návrh usnesení písm. b). 
 
V minulém volebním období (2014 až 2018) byl osobou oprávněnou zastupovat město na valných hromadách starosta města 
Ing. Radim Holiš a jako první náhradník místostarostka města Mgr. Kristýna Kosová a jako druhý náhradník Ing. Jan Kučera. 
Protože toto usnesení č. II/28 určuje osoby oprávněné k účasti na valné hromadě až do listopadu 2018 (včetně), je nutné jej 
zrušit. Viz návrh usnesení písm. a). 
 
  
Ostatní orgány Sdružení – rada mikroregionu a revizní komise  
Členy těchto orgánů volí valná hromada Sdružení. Členské obce však mají dle čl. VIII odst. 1 stanov právo své zástupce do 
těchto orgánů navrhovat. V minulém volebním období byl členem rady mikroregionu starosta města Rožnov pod Radhoštěm. 
Navrhujeme, aby byl starosta města Rožnov pod Radhoštěm navržen do funkce člena rady mikroregionu i pro další 4 leté 
funkční období. viz návrh usnesení písm. c) 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Stanovy Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko ze dne 24. 2. 2017 

 
Diskuse: 
 
 
Usnesení č. 16/I.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  
a) zrušuje své usnesení č. II/29 ze dne 16. 12. 2014, kterým určilo zástupce města Rožnov pod Radhoštěm 
na všechny valné hromady Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, 
IČO 70238880 konané v období od prosince 2014 do listopadu 2018. 



b) bere na vědomí, že osobou oprávněnou k zastupování města Rožnov pod Radhoštěm na valných 
hromadách Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČO 70238880, je 
v souladu s platnými stanovami Sdružení, starosta města Ing. Radim Holiš. V případě, že se starosta města 
nebude moci některé z valných hromad Sdružení zúčastnit, zmocňuje pro volební období 2018 až 2022 jako 
náhradníka místostarostu města Ing. Jana Kučeru, MSc. Starostovi i místostarostovi se ukládá, aby na 
nejbližším zasedání zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm po konání valné hromady informovali o 
rozhodnutích přijatých valnou hromadou. 
c) navrhuje jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm do Rady mikroregionu Sdružení obcí 
Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČO 70238880, starostu města Ing. Radima 
Holiše. 
 

Hlasování o usnesení č. 16/I. 

Pro:         20                  Proti:                    0 Zdržel se:           1 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
 
 

19.  Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Místní akční skupiny Rožnovsko 
 
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm je na základě usnesení Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č. 15/XII ze dne 
11/9/2012 s účinností od 1/10/2012 členem zapsaného spolku s názvem Místní akční skupina Rožnovsko, z. s., se sídlem 
Zašová 36, Obecní úřad, IČO 270 34 925 (dále jen MAS Rožnovsko).  
 
Orgány MAS Rožnovsko jsou: 
Valná hromada (nejvyšší orgán) 
Předseda (individuální statutární orgán, volí jej valná hromada) 
Programový výbor (rozhodovací orgán) 
Výběrová komise (výběrový orgán) 
Kontrolní a revizní komise (kontrolní orgán) 
 
Valná hromada 
Valná hromada je nejvyšší orgán MAS Rožnovsko. Podle čl. 5 bodu 5.2.3 aktuálně platných stanov MAS Rožnovsko (příloha 
č. 1 důvodové zprávy) zastupuje právnickou osobu, která je členem MAS Rožnovsko, na valné hromadě fyzická osoba, která 
k tomuto byla zmocněna. V minulém volebním období byl k zastupování města na valných hromadách zmocněn Ing. Jan 
Kučera, MSc.  
 
Výběrová komise 
V případě zvolení Ing. Jana Kučery, MSc. místostarostou města, navrhujeme, aby byl p. Kučera k zastupování města na 
valných hromadách MAS Rožnovsko zmocněn opětovně. Viz návrh usnesení písm. a).  
 
Současně navrhujeme, aby byl p. Kučera zmocněn zastupovat město Rožnov pod Radhoštěm i ve výběrové komisi, bude-li 
město jako člen MAS Rožnovsko do této komise zvoleno valnou hromadou MAS Rožnovsko. Viz návrh usnesení písm. b). 
Povinnost zmocnění vyplývá z čl. 5 bod 5.5.4 stanov.  
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Stanovy Místní akční skupiny Rožnovsko z. s. ze dne 26. 11. 2015 

 
Diskuse: 
 
 
Usnesení č. 17/I..  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  
a) zmocňuje na všechny valné hromady zapsaného spolku Místní akční skupina Rožnovsko, z. s., se sídlem 
Zašová 36, Obecní úřad, IČO 270 34 925, konané ve volebním období 2018 až 2022 jako zástupce města 
Rožnov pod Radhoštěm místostarostu města Ing. Jana Kučeru, MSc. Zmocněné osobě se ukládá, aby na 



nejbližším zasedání zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm po konání valné hromady informovala o 
rozhodnutích přijatých valnou hromadou.  
b) zmocňuje místostarostu města Ing. Jana Kučeru, MSc., aby město Rožnov pod Radhoštěm zastupoval 
ve výběrové komisi Místní akční skupiny Rožnovsko, z. s., se sídlem Zašová 36, Obecní úřad, IČO 270 34 
925, bude-li město Rožnov pod Radhoštěm do této komise jako člen Místní akční skupiny Rožnovsko z. s. 
zvoleno. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 17/I. 

Pro:         16                  Proti:                    0 Zdržel se:           5 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
 

20.  Pověření zastupitele funkcí „Politik pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21“ 
 
Důvodová zpráva: 
Na základě rozhodnutí zastupitelstva města č. XVII/7 ze dne 21. 2. 2017 se město Rožnov pod Radhoštěm přihlásilo k Projektu 
Zdravé město a metody místní Agenda 21 a stalo se členem asociace Národní sítě Zdravých měst České republiky (NSZM 
ČR). V rámci tohoto usnesení také schválilo stanovy asociace NSZM ČR a Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a 
kvality života.  
 
V souladu s výše uvedenými dokumenty, které město akceptovalo, je třeba určit člena politického vedení města, který bude 
plnit funkci tzv. „politika pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21.“ (vysvětlení viz níže). V minulém volebním období 
zastával tuto funkci Ing. Jan Kučera, MSc.   
 
Kdo je „politik pro Projekt Zdravého města a místní Agendy 21“? 
„Politik projektu Zdravého města a místní Agendy 21“ (dále jen „Politik“) zastřešuje základní procesy v rámci Zdravého města 
(ZM) a místní Agendy 21 (MA21) navenek. Je doporučeno, aby byl členem politického vedení města (většinou na úrovni 
starosty, místostarosty). 
 
Aktivní spolupráce Politika je nezbytnou podmínkou úspěšného fungování ZM a MA21. Je doporučeno zapojit Politika ZM a 
MA21 do činnosti Komise ZM a MA21 (jako jejího předsedu), zapojit jej do realizace kampaní a akcí pro veřejnost, 
spolupracovat s ním při realizaci Fóra Zdravého města atp. 
 
Politik ZM a MA21 je standardně ustanoven zastupitelstvem v rámci vstupu do NSZM. Součástí pověření funkcí Politika je i 
pověření k zastupování města na Valné hromadě NSZM ČR. Při změně politika (například po komunálních volbách) je 
zapotřebí, aby zastupitelstvo schválilo jeho nástupce. 
 
Pozn.: Reprezentativní politické zaštítění ZM a MA21 je důležitým předpokladem pro uplatnění a rozvoj uvedených procesů; 
politik je do jisté míry „tváří ZM a MA21“ navenek i uvnitř úřadu. Je však nutné dbát na fakt, že ZM a MA21 je iniciativou celé 
municipality, přílišné spojování s konkrétní osobou, často i politickou stranou, může významně ohrozit životnost a rozvoj ZM a 
MA21, zejména následkem změn v politickém vedení municipalit, mediálními kauzami apod. 
 
Jaké má politik ZM a MA21 zodpovědnosti? 
Politik Zdravého města a místní Agendy 21 (ZM a MA21) zodpovídá za strategickou část ZM a MA21, za prosazování zdraví, 
udržitelného rozvoje a kvality života do konkrétních aktivit a celkové směřování municipality v této oblasti. Politik ZM a MA21 
spolu s dalšími představiteli politického vedení municipality zastřešují proces strategického plánování a řízení;  

• s ohledem na výstupy komunitního plánování a expertní doporučení formulují vizi a priority rozvoje; 

• podílejí se na přípravě komunitního i expertního strategického plánu (účast v pracovních skupinách a týmech, veřejná 
projednání); 

• zadávají aktualizaci strategického plánu; 

• schvalují (příp. berou na vědomí) komunitní plán a schvalují expertní strategický plán. 
 
Politik ZM a MA21 reprezentuje municipalitu vzhledem k uvedeným aktivitám. 
 
Mimo výše uvedené koncepční aktivity je doporučena součinnost politika ZM a MA21 i na konkrétních akcích a činnostech v 
rámci ZM a MA21 (zasedání Komise ZM a MA21, realizace kampaní a akcí pro veřejnost, pořádání Fóra ZM atp.). Politik ZM 
a MA21 má přímý vliv na činnost koordinátora MA21. 



 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 

 
Diskuse: 
 
 
Usnesení č. 18/I.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm pověřuje zastupitele města Ing. Jana Kučeru, MSc., pro 
volební období 2018 až 2022 funkcí „politika pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21“. 
 

Hlasování o usnesení č. 18/I. 

Pro:        15                   Proti:                    0 Zdržel se:           6 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
 
21.  Zřízení a volba finančního výboru 
 
Důvodová zpráva: 
Dle § 117 odst. 2 zákona o obcích zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. 
 
Počet členů finančního výboru musí být lichý, min. počet členů jsou tři. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, 
tajemník MěÚ ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na MěÚ. Předsedou finančního výboru musí být vždy člen 
zastupitelstva města.  
 
Finanční výbor  
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města 
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo město. 
 
Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu města.  
 
Navrhujeme 9 členný finanční výbor, ve kterém budou zastoupeny všechny volební strany zastoupené pro volební období 
2018 až 2022 v zastupitelstvu města. Strany koalice ANO 2011, Nezávislí Rožnováci a Zdravý Rožnov obsadí 5 mandátů, 
zbývající volební strany (KDU-ČSL, ODS, Nezávislí a Soukromníci a Česká pirátská strana) po jednom mandátu.  
 
 
Návrhy nominací zaslané jednotlivými volebními stranami:  
 
➢ Nominace politického uskupení Nezávislí Rožnováci: 

Jindřich Motýl, MBA 
 
Kateřina Strakošová, Ing. 
 
➢ Nominace politického uskupení Nezávislí a Soukromníci: 

Kamil Mikula 
➢ Nominace politického uskupení Česká pirátská strana: 

Ing. Petr Hejný, DiS. 
 
➢ Nominace politického uskupení Zdravý Rožnov 
Ing. Vojtěch Bajer 
 
➢ Nominace politického uskupení Občanská demokratická strana 
Bc .Markéta Blinková   
 
 
 
 



➢ Nominace politického uskupení ANO 2011 
Ing. Jiří Pavlica (navržen na předsedu) 
   
Ing. Simona Pavelová 

 
➢ Nominace politického uskupení KDU-ČSL 
Jaromír Koryčanský  
 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 

 
Diskuse: 
 
 
Usnesení č. 19/I.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm zřizuje Finanční výbor Zastupitelstva města Rožnov pod 
Radhoštěm a s účinností od 31. 10. 2018 volí do funkce předsedy finančního výboru Ing. Jiřího Pavlicu, 
zastupitele města Rožnov pod Radhoštěm a do funkce členů finančního výboru kandidáty uvedené v 
důvodové zprávě, kterými jsou: Jindřich Motýl, MBA, Ing. Kateřina Strakošová, Kamil Mikula, Ing. Petr 
Hejný, DiS., Ing. Vojtěch Bajer, Bc. Markéta Blinková, Ing. Simona Pavelová, Jaromír Koryčanský. 
 

Hlasování o usnesení č. 19/I.  

Pro:        21                   Proti:                    0 Zdržel se:           0 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
 
22.  Zřízení a volba kontrolního výboru 
 
Důvodová zpráva: 
Dle § 117 odst. 2 zákona o obcích zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. 
 
Počet členů kontrolního výboru musí být lichý, min. počet členů jsou tři. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, 
tajemník MěÚ ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na MěÚ. Předsedou kontrolního výboru musí být vždy člen 
zastupitelstva města.  
 
Kontrolní výbor  
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města, 
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a MěÚ na úseku samostatné působnosti, 
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo město. 
 
Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu města.  
 
Navrhujeme 9 členný kontrolní výbor, ve kterém budou zastoupeny všechny volební strany zastoupené pro volební období 
2018 až 2022 v zastupitelstvu města. Strany koalice ANO 2011, Nezávislí Rožnováci a Zdravý Rožnov obsadí 5 mandátů, 
zbývající volební strany (KDU-ČSL, ODS, Nezávislí a Soukromníci a Česká pirátská strana) po jednom mandátu.  
 
Návrhy nominací zaslané jednotlivými volebními stranami:  
 
➢ Nominace politického uskupení ANO 2011 
RNDr. Jiří Melcher 
 
Miroslav Macek 
 
 
 
 
 



➢ Nominace politického uskupení Nezávislí Rožnováci: 
Martin Baratka 
 
Renata Plačková 
 
➢ Nominace politického uskupení Zdravý Rožnov 
RNDr. Ivan Lukáš 
 
➢ Nominace politického uskupení Nezávislí a Soukromníci 
Jitka Valentová, Mgr.  
 
 
➢ Nominace politického uskupení Česká pirátská strana 
Zděnek Třos,  
 

➢ Nominace politického uskupení Občanská demokratická strana 
Alois Vychodil (nominován na předsedu KV) 
 
➢ Nominace politického uskupení KDU-ČSL 
JUDr. Danuška Grygarová 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 

 
Diskuse: 
 
 
Usnesení č. 20/I.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm zřizuje Kontrolní výbor Zastupitelstva města Rožnov pod 
Radhoštěm a s účinností od 31. 10. 2018 volí do funkce předsedy kontrolního výboru pana Aloise 
Vychodila, zastupitele města Rožnov pod Radhoštěm a do funkce členů kontrolního výboru kandidáty 
uvedené v důvodové zprávě, kterými jsou: RNDr. Jiří Melcher, Miroslav Macek, Martin Baratka, Renata 
Plačková, RNDr. Ivan Lukáš, Mgr. Jitka Valentová, Zdeněk Třos, JUDr. Danuška Grygarová. 

 
Hlasování o usnesení č. 20/I. 

Pro:         21                  Proti:                    0 Zdržel se:           0 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
 

23.  Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města 
 
Důvodová zpráva: 
Podle § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích patří do vyhrazené pravomoci zastupitelstva města 
stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města (ZM). Pravidla pro stanovení jsou 
uvedena v § 72 až 74 zákona o obcích. Lze je shrnout do těchto bodů:  
 
1. Neuvolněnému členovi ZM náleží odměna jen tehdy, pokud o ní rozhodne ZM.  
2. Zákon stanoví toliko maximální výši odměny, přesnou výši, která se bude vyplácet, určuje ZM.  
3. Odměna se vyplácí měsíčně.  
4. Odměnu nelze přiznat se zpětnou účinností.  
5. ZM může při stanovení její výše přihlédnout k plnění individuálních úkolů, které neuvolněným 
zastupitelům uložilo, a k jejich účasti na jednání orgánů obce, jejichž jsou členy. 
6. V případě souběhu výkonu více funkcí může být členovi ZM poskytnuta na základě rozhodnutí 
ZM odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce (tzv. souhrnná odměna). Do tohoto souhrnu 
lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena rady města, předsedy nebo člena výboru 
zastupitelstva města, předsedy nebo člena komise rady města anebo předsedy nebo člena zvláštního 
orgánu města (pozn. v městě Rožnov p. R. zvláštní orgán města není zřízen).  



7. Pokud ZM nerozhodne o poskytnutí souhrnné odměny, náleží neuvolněnému zastupiteli města 
odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená ZM. 
 
V souladu s výše uvedenými pravidly navrhuji, aby neuvolněným členům ZM (s výjimkou neuvolněného 
místostarosty) byla poskytována odměna v maximálně možné výši, kterou stanoví nařízení vlády č. 
318/2017 Sb. ve znění aktuálně platném (viz příloha č. 1 důvodové zprávy) a s účinností od 1. 1. 2019 
ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým dochází k nárůstu výše odměn pro neuvolněné 
zastupitele (viz příloha č. 2 důvodové zprávy).  
 
V případě souběhu výkonu více funkcí navrhuji souhrnnou odměnu, která se stanoví jako kumulace 
odměn za nejvýše tři funkce, přičemž do souhrnné odměny lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce 
člena rady města, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva města a předsedy nebo člena komise rady 
města.   
 
V případě odměny neuvolněného místostarosty, který bude vykonávat činnost v rozsahu ½ „pracovního 
úvazku uvolněného místostarosty“ navrhuji, aby výše odměny byla stanovena v rozsahu 50% zákonné 
odměny uvolněného místostarosty. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků v aktuálním 
znění  
P2 -  nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků ve znění 
účinném od 1. 1. 2019 (ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.) 

 
 
 
 
Diskuse: 
Bc. Blinková – schvalujeme vysoké odměny, kdy při souběhu několika funkcí náleží neuvolněnému členu 
zastupitelstva města souhrnná měsíční odměna. Výše souhrnné měsíční odměny se stanoví jako součet odměn 
za nejvýše tři funkce. Toto v minulosti nebylo zvykem, proto se zdrží hlasování. 
předsedající – na některé členy rady města přejdou jasné úkoly, proto jim náleží odpovídající odměna 
 
 
Usnesení č. 21/I.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm stanoví výši měsíčních odměn neuvolněným členům 
zastupitelstva města takto:  
1. Za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města bez další funkce náleží měsíční odměna 

od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018 ve výši 1 999 Kč a od 1. 1. 2019 ve výši 2 139 Kč. 
2. Za výkon funkce člena rady města náleží měsíční odměna od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018 ve výši 7 

998 Kč, a od 1. 1. 2019 ve výši 8 557 Kč.  
3. Za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva města nebo komise rady města náleží měsíční 

odměna od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018 ve výši 3 999 Kč, a od 1. 1. 2019 ve výši 4 279 Kč.  
4. Za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města nebo komise rady města náleží měsíční odměna 

od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018 ve výši 3 332 Kč, a od 1. 1. 2019 ve výši 3 566 Kč.  
5. Za výkon funkce neuvolněného místostarosty města náleží měsíční odměna s účinností od 1. 11. 

2018 ve výši 31 300 Kč. 
6. Při souběhu několika funkcí náleží neuvolněnému členu zastupitelstva města souhrnná měsíční 

odměna. Výše souhrnné měsíční odměny se stanoví jako součet odměn za nejvýše tři funkce, 
přičemž do souhrnné odměny lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena rady města, 
předsedy nebo člena výboru zastupitelstva města a předsedy nebo člena komise rady města.   

7. V případě budoucího nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna neuvolněnému 
členu zastupitelstva města náležet ode dne následujícího po dni, kdy složil slib.  

8. V případě budoucího zvolení do funkce v průběhu volebního období (např. změna v obsazení 
jednotlivých funkcí, zvolení do nově zřízených komisí rady či výborů zastupitelstva města) bude 



odměna náležet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke zvolení do 
příslušné funkce.  

9. Nárok na odměnu za výkon příslušné funkce zaniká ke dni ukončení výkonu této funkce.   
Zastupitelstvo města ukládá městskému úřadu zapracovat tyto změny do rozpočtu pro rok 2019 a provést 
odpovídající změny ve výplatách odměn neuvolněným zastupitelům města.  
 
 

Hlasování o usnesení č.21/I.  

Pro:        15                   Proti:                    0 Zdržel se:           6 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
 

24.  Závěr 
 

Diskuse: 
Předsedající - informoval o nejbližším zasedání zastupitelstva a dalších termínech zasedání pro rok 2019. Seminář 
k rozpočtu na rok 2019 proběhne ve druhé polovině listopadu, zastupitelé budou přizváni.  
PhDr. Drápala – chválí a děkuje za zorganizování oslav při příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky 
dne 28. října. Upozorňuje ale, že se při oslavách opomnělo uctění památky padlých během I. světové války, kde 
bylo mnoho obětí z řad Rožnovanů a jejich zásluhy by také měly být připomenuty. Proto zve všechny přítomné na 
neděli 11.11. v 16:00 hod. k památníku padlých v parku, kdy si připomeneme a uctíme památku těchto rožnovských 
občanů.  
Mgr. Kosová –doplňuje, že uctění památky padlých měli v úmyslu při přednášce v městské knihovně, ale návrh p. 
Drápaly budou akceptovat.  
p. Koryčanský – děkuje za korektní průběh povolebních jednání. V době, kdy republika oslavuje 100 výročí jsme 
předpokládali že v rámci ustavujícího zasedání zastupitelstva zazní česká hymna, alespoň na závěr. 
Bc. Blinková – táže se, kdy budou jmenovány komise a do kdy se bude požadovat nominace kandidátů? Dále 
prosí na příštím zasedání zastupitelstva o informaci ohledně obsazení postů ve společnosti VaK. 
předsedající – doplňuje, že krom komisí proběhnou také nominace do dozorčích rad městských společností, kdy 
stávající dozorčí rady končí s rokem 2018, krom dozorčí rady TV Beskyd, která ukončí svou činnost v červnu 
příštího roku. Všichni zastupitelé budou informováni do kdy mají nominace dodat. Rada města na svém zasedání 
9.11. se dohodne, které komise budou zřízeny a po-té budeme vyzývat k nominacím na předsedy a členy komisí. 
Co se týče VaKu, členem představenstva bude starosta a v dozorčí radě bude někdo ze zastupitelů z hnutí ANO 
2011. Nominace bude zastupitelstvo schvalovat v prosinci. 
p. Koryčanský – co se komisí týče, jde o poradní orgány rady města, ale mělo by se přehodnotit jejich množství. 
V minulém období jsme měli hodně komisí a ne všechny vyvíjely činnost. 
předsedající – je snahou nás všech, aby činnost komisí byla efektivní. Důležité jsou také odbornosti členů komisí 
také je nutno akceptovat jisté podmínky, které z činnosti komisí vyplývají. 
 
 

Ing. Holiš poděkoval zastupitelům za účast na zasedání a poblahopřál jim hodně tvůrčí energie do další čtyř leté 
práce.  Na závěr zasedání zazněla Česká hymna. 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 17:30   hod.  
 
V Rožnově pod Radhoštěm               30. 10.  2018 
 
Předsedající:                           Ing. Radim Holiš, v.r.          
 
Věcnou správnost zápisu ověřili:                  
                                                                                                        
      Ing. Lenka Střálková, v.r.          
             
                                             Bc. Markéta Blinková, v.r.  
 


