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Z Á P I S 
z I. ustavujícího zasedání  

Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm,  
konaného v úterý 18. listopadu 2014  

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

 

P R O G R A M 

1. Zahájení 

             

2. Stanovení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu 

 

3. Složení slibu zvolenými členy zastupitelstva města 

 

4. Schválení programu ustavujícího zasedání 

 

5. Stanovení mandátové komise pro ověření platnosti voleb 

 

6. Schválení Jednacího řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva města 

 

7. Stanovení počtu členů Rady města Rožnov pod Radhoštěm a uvolněných 

členů zastupitelstva města (starosty a místostarostů) 

 

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

 

9. Schválení volebního řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva města pro 

volby starosty, místostarostů a členů rady města (v případě tajného 

hlasování) 

 

10. Volba volební komise pro volby uvolněných členů zastupitelstva města a 

členů rady města (v případě tajného hlasování) 

 

11. Volba starosty města Rožnov pod Radhoštěm 

             

12.   Volba místostarostů města 

 

13. Určení zastupování starosty města 

 

14.   Volba členů rady města 

 

15.   Stanovení oddávajících (pověření výkonem funkce oddávajícího) 

 

16.   Závěr 
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1. ZAHÁJENÍ   
I. zasedání ustavujícího zastupitelstva bylo zahájeno ve 14:00 hodin. 
Přítomno:   21 zastupitelů 
 
Zasedání zahájila stávající starostka města Bc. Markéta Blinková. Úvodem poblahopřála  
nově zvoleným zastupitelům k jejich funkcím. Poděkovala za spolupráci všem bývalým 
členům zastupitelstva a členům rady města. Poté předala slovo nejstaršímu členovi 
zastupitelstva RNDr. Ivanu Lukášovi. 
 
RNDr. Lukáš - přivítal všechny nově zvolené zastupitele, poděkoval paní starostce za slovo. 
 

 
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

   
 
RNDr. Lukáš jmenoval  zapisovatelku Petru Holišovou    
     
Jako ověřovatele zápisu navrhl:    
  
-  Ing. Martina Houšku     -  souhlasí 
-  Ing. Lenku Střálkovou    -  souhlasí 
 
Návrh byl přijat 
 
 
RNDr. Lukáš - navrhl předřadit bod č. 5 - „Stanovení mandátové komise pro ověření 
platnosti voleb“ , před bod č. 3 „Složení slibu zastupitelů“. Navrhuje členy mandátové komise 
a zároveň se táže, zda  jmenování s funkcí souhlasí. 
 
3. Stanovení mandátové komise. 
 
 
Členy mandátové komise jsou navrženi: 
Ing. Jaromír Koryčanský   souhlasí 
Ing. Vít Matějka   souhlasí 
Mgr. Miroslav Kokinopulos  souhlasí 

      
Návrh byl přijat 
 
RNDr. Lukáš - vyhlašuje 20 minutovou přestávku, aby členové mandátové komise mohli 
ověřit platnost voleb a správnost osobních údajů jednotlivých členů zastupitelstva. 
 
Příchod členů mandátové komise ve 14:35 hod. 
 
p. Koryčanský - přednesl zprávu mandátové komise, která přezkoumala zápis o výsledku 
hlasování do Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm, provedla ověření 21 kandidátů. 
Dodává, že členy zastupitelstva města byli platně zvoleni všichni přítomní zastupitelé. Zpráva 
mandátové komise je součástí zápisu.  
 
RNDr. Lukáš - informuje zastupitele o technicko-organizačních záležitostech ohledně 
složení slibu zastupitelů.  
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4. Složení slibu členů zastupitelstva. 
 
Mgr. Tomáš Gross přednesl předepsaný slib členů zastupitelstva a po-té vyzval jednotlivé 
členy zastupitelstva, aby jej podepsali. Zastupitelé složili slib do rukou RNDr. Lukáše   
slovem „slibuji“ a stvrdili jej svým podpisem.   
 
 
5. Schválení programu zastupitelstva 

 
Diskuse: 
 
RNDr. Mikušek - navrhuje zařazení dodatečného bodu, kterým je volba členů finančního a 
kontrolního výboru 
 
 
      Hlasování o  návrhu RNDr. Mikuška: 

Pro:            8                     Proti:                     10 Zdržel se:           3 Nehlasoval:          0 

 
Návrh nebyl přijat 
 
 
Usnesení č. 1/I: 
Zastupitelstvo města  Rožnov pod   Radhoštěm   schvaluje  program jednání 
ustavujícího zastupitelstva, jak byl předložen ve znění pozměňujících návrhů a 
doplnění. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 1/I: 

Pro:           18                      Proti:                     0 Zdržel se:           3 Nehlasoval:           0 
       
 Usnesení bylo přijato. 
 
 
6. Schválení jednacího řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva 
 
Usnesení č. 2/I: 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje znění jednacího řádu 
ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm. 
 
Hlasování o usnesení č. 2/I: 

Pro:            20                      Proti:                     1 Zdržel se:           0 Nehlasoval:           0 
       
 Usnesení bylo přijato. 
 
 
7. Schválení počtu členů Rady města Rožnov pod Radhoštěm a uvolněných členů 
zastupitelstva města (starosty a místostarostů) 
 

Diskuse: 
p. Koryčanský - navrhuje, aby počet uvolněných členů byl snížen na 2 - tj. starosta a jeden 
místostarosta. Druhý místostarosta by byl neuvolněným. Systém takto  již nějakou dobu 
bezproblémově fungoval. Došlo by také  k úspoře  finančních prostředků.  
Ing. Holiš - je pro, aby původní návrh na 3 uvolněné funkcionáře byl zachován. 
PROTINÁVRH! 
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Usnesení č. 3/I: 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  stanoví počet členů rady města na 7 a 
počet dlouhodobě uvolněných   členů    zastupitelstva   města   na 3,    jimiž   jsou  
starosta a dva místostarostové. 
 
Hlasování o PROTINÁVRHU  ing. Holiše: 

Pro:            14                      Proti:                     2 Zdržel se:           5 Nehlasoval:           0 
       
 Usnesení bylo přijato. 
 
 
8. Určení způsobu volby starosty, místostarostů a členů rady města 

 
Diskuse: 
RNDr. Lukáš - žádá o předložení návrhů, zda půjde o tajnou volbu či veřejné hlasování. 
Ing. Holiš - navrhuje veřejné hlasování 
Ing. Hanáček - navrhuje tajnou volbu. Důvodem je tradice tohoto města, kdy i v minulosti 
bylo zvykem, že volba starosty a místostarostů probíhala tajně.  Sami takto získali svůj 
mandát. Tajná volba je součástí volebního práva,  kdy odevzdaný hlas nesmí být spojován 
s voličem. Tajnost je podstatná pro svobodné rozhodnutí voliče. Dokud volby nebyly tajné, 
bylo možno vyvíjet na voliče nátlak.  
Mgr. Kopecký - argument Ing. Hanáčka je legitimní, je však očekávatelné, že pokud 4 
uskupení šla do voleb s programem transparentnosti, budou požadovat veřejnou volbu. On 
sám si záporné hlasy nebude brát osobně. 
Ing. Hanáček - nezpochybňuje skutečnost, že si koalice prohlasuje způsob volby. Odvolával 
se pouze na tradici. 
 
PROTINÁVRH Ing. Hanáčka 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  stanoví tajný způsob volby starosty,  
místostarostů a členů rady města. 
 
Hlasování o PROTINÁVRHU  ing. Hanáčka: 

Pro:            8                      Proti:                     11 Zdržel se:           2 Nehlasoval:           0 
       
 Protinávrh nebyl přijat. 
 
Usnesení č. 4/I: 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  stanoví  veřejný způsob volby starosty, 
místostarostů a členů rady města. 
 
Hlasování o usnesení č. 4/I: 

Pro:            13                      Proti:                     4 Zdržel se:           4 Nehlasoval:           0 
       
 Usnesení bylo přijato. 
 
 
9. Volba starosty města Rožnov pod Radhoštěm 

 
RNDr. Lukáš - žádá zastupitele o návrhy. 
Ing. Střálková - navrhuje Ing. Radima Holiše 
RNDr. Mikušek - navrhuje Bc. Markétu Blinkovou 
p. Koryčanský - žádá vítězné strany a jejich lídry o vysvětlení, proč nebyli zastupitelé 
informováni,  koho do těchto  funkcí navrhují. Neznáme ani vaše programové prohlášení.  Co 
jste kritizovali, nyní konáte. Nováčkům by toto ještě tolerovali, ale zkušeným zástupcům stran 
nikoli. Občané města se nás dotazují a my jim neumíme odpovědět. Jde o nestandardní stav 
a aroganci moci. Ty, kdo nejvíce hovoří o transparentnosti a  sami tak nečiní,   považuje za 
prospěcháře. Jsou to političtí turisté s batohem, kteří jdou vždy tam, kde cítí, že by batoh 
naplnili. Nebude jmenovat, oni vědí, o kom je řeč. Byl by rád, kdyby si toho všimli i občané. 
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Naopak si váží těch, kteří si stojí za svým názorem. Nyní se ale cítí, jako loutka v divadle. 
Společným cílem nás všech by měla být větší otevřenost a spolupráce, aby naše město bylo 
pro občany pravým domovem a nemuseli se stydět za svoje navolené zástupce.  
Ing. Holiš - vyslechli jsme si první kritiku, která padá na naše hlavy. Neobhajujeme se, že 
jsme nováčci, nebudeme se obhajovat tím, že již před 14 dny bylo prostřednictvím médíí  vše 
řečeno. Proto na tuto invektivu nebudeme prozatím nijak reagovat. 
Ing. Jan Kučera - všichni jsme ve svých programech transparentně poukazovali na priority, 
které jsou našim cílem a s koaličních jednání vzešla programová shoda.  Komunikovali jsme 
prostřednictvím médií, žádný z našich partnerů nebyl obcházen. Věří, že v následujících 
dnech přesvědčíme občany i opoziční partnery, že jsou pro nás partnery, nikoli protivníky. 
RNDr. Mikušek - žádá, aby se  každý z kandidátů představil. 
Bc. Blinková - namítá, že komunikace prostřednictvím médií není to pravé. Na jednáních 
jsme nabízeli široké spektrum, nemuseli jsme se vyhraňovat jako koalice a opozice. 
Ing. Holiš - dodává, že docházelo ke komunikaci s lídry jednotlivých stran nikoli se všemi 
zastupiteli. Domnívali se, že tito lídři budou informace posílat dál. Prosí o omluvu této 
nezkušenosti. 
Mgr. Kopecký - je také bývalým zastupitelem a nepamatuje si, že by se o nominacích 
informovalo vedení města předem. Co se týče programových průniků mezi 4 stranami je 
normální, že program koalice se nezveřejňuje v době, kdy koalice ještě není sestavena.  Bylo 
by nevhodné zveřejňovat programové prohlášení před tím, než bude zvoleno nové vedení 
města. Navázání důvěry mezi čtyřmi subjekty nebylo jednoduché, ale budou i úkoly 
obtížnější a ty budou také o důvěře - jak si  např. získat  důvěru úředníků města. Budeme se 
snažit přesvědčit o tom, že nejsme tak nekompetentní, jak si mnozí myslí.  Víme, že budeme 
mít tvrdou opozici, ale věříme, že korektní. Nejde jen o důvěru mezi stranami, ale především 
o důvěru občanů města. 
p. Jelínek P. - dodává, že na minulých ustavujících zastupitelstvech také neměli informace o 
nominovaných členech. Každá ze stran měla možnost návrhů. 
Ing. Koryčanský -  omlouváte to, co jste sami kritizovali! 
Ing. Hanáček - namítá, že byl nahnán do opozice, nebyl informován a musí nyní hlasovat, 
jako opoziční zastupitel. Nabízel spolupráci, o konečných výstupech informován nebyl. 
Nemají v úmyslu být tvrdou opozicí, jakou měli v minulém volebním období.  
Ing. Holiš - nesouhlasí s názorem, že opozice  nebyla informována. Chce město stmelit, 
nikoli rozdělit. Navrhuje ukončit diskusi. PROTINÁVRH. 
Mgr. Kosová - dodává, že voliči volební programy četli a budou sami posuzovat, zda se 
těchto držíme, či nikoli. 
 
 PROTINÁVRH Ing. Holiše 
Návrh na ukončení diskuse k bodu volby starosty. 
 
Hlasování o PROTINÁVRHU  ing. Holiše: 

Pro:            17                      Proti:                     1 Zdržel se:           3 Nehlasoval:           0 
       
 Protinávrh byl přijat. 
 
 RNDr. Lukáš -  táže se nominovaných, zda s nominací souhlasí 
Ing. Holiš -   souhlasí 
Bc. Blinková -  souhlasí 
 
 
 
Usnesení : 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  volí starostkou města paní Bc. Markétu 
Blinkovou. 
 
Hlasování o usnesení : 

Pro:            6                      Proti:                     10 Zdržel se:           5 Nehlasoval:           0 
       
 Usnesení nebylo přijato. 
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Usnesení č. 5/I: 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  volí  starostou  města  Ing. Radima 
Holiše 
 
Hlasování o usnesení č. 5/I: 

Pro:            12                      Proti:                     2 Zdržel se:           7 Nehlasoval:           0 
       
 Usnesení bylo přijato. 
 
Nově zvolený starosta města děkuje všem, kteří mu dali hlas za důvěru. Děkuje RNDr. 
Lukášovi za dosavadní řízení zasedání zastupitelstva a nyní se této role ujímá sám. 
 
 
10. Volba 1. místostarosty města Rožnov pod Radhoštěm 

 
Ing. Holiš - žádá zastupitele o návrhy na post 1. místostarosty města. 
RNDr. Lukáš - navrhuje Mgr. Kristýnu Kosovou -  souhlasí 
p. Koryčanský - navrhuje RNDr. Václava Mikuška - souhlasí 
Ing. Holiš - vzhledem k tomu, že zde zazněl návrh, aby se kandidáti představili, rád by tak 
učinil. Je mu 39. let, má autorizaci na pozemní stavby, působí jako projektant pro individuální 
klientelu. V podnikání nikdy neměl žádné zakázky od města Rožnov p.R. Byl členem 
stavební komise. 
Mgr. Kosová -  představuje se: Je jí 31. let, žije v Rožnově p.R. od narození, je aktivní 
v občanském sdružení Zdravý Rožnov. Zde dospěli k závěru, že je třeba některé věci změnit 
a to i politicky, nejen v rámci sdružení. Informovali občany s děním ve městě, zapojovali je do 
aktivit. Svou činnost v občanském sdružení nyní skončí, v jejích aktivitách budou pokračovat 
další. Hlavním cílem toho, proč vstupovala do politiky,  bylo udělat z občanů města 
rovnocenné partnery ve spolupráci s městem. 
RNDr. Mikušek - domnívá se, že představovat se je zbytečné, je zastupitelem od roku 1994, 
byl ve funkci člena rady města, místostarosty a starosty. Bylo by dobré znát, jak si budoucí 
zástupci vedení města rozdělí jednotlivé odbory úřadu. 
Ing. Holiš - on sám by si vzal na starost odbor finanční, sdružení obcí mikroregionu, kde je 
důležitá vazba na okolní obce. 
Mgr. Kosová - její gestcí by byly odbor správy majetku, investice, odbor rozvoje a odbor 
výstavby a ÚP. 
 
 
Hlasování o protinávrhu p. Koryčanského  : 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  volí místostarostou města pana RNDr. 
Václava Mikuška. 
 
Hlasování o usnesení : 

Pro:           7                      Proti:                     10 Zdržel se:           4 Nehlasoval:           0 
       
 Usnesení nebylo přijato. 
 

 
Usnesení č. 6/I.: 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  volí do funkce 1. místostarostky města  
Mgr. Kristýnu Kosovou. 
 
Hlasování o usnesení č. 6/I : 

Pro:            12                      Proti:                     5 Zdržel se:           4 Nehlasoval:           0 
       
 Usnesení bylo přijato. 
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11. Volba 2. místostarosty města Rožnov pod Radhoštěm 

 
Ing. Holiš - žádá zastupitele o návrhy na post 1. místostarosty města. 
Mgr. Drápal - navrhuje Ing. Jana Kučeru - souhlasí 
Ing. Kučera Jan - představuje se:  Je mu 32 let, v Rožnově p.R. žije od narození. Byl 
zaměstnancem MěÚ Rožnov p.R. jako vedoucí odboru projektového rozvoje. S úřadem dále 
spolupracoval v oblasti poradenství získávání financí z EU. Této práci se po-té věnoval i 
v soukromé sféře. Aktivně spolupracoval s občanským sdružením ISKÉRKA, s Domovem 
Kamarád. Do jeho gestce by spadaly odbor školství a cestovního ruchu, projekty z EU, 
oblast sociální a kulturní. 
Bc. Blinková - co se oblasti sociální týče - to je velmi obtížná oblast. Sehnat finanční 
prostředky pro neziskové organizace stojí velké úsilí. Ing. Kučeru zná, jednak z  jeho 
působení ve funkci projektovém manažera na MěÚ, následně ze spolupráce na mnohých 
projektech.  Byla však překvapena jeho prvním nástupem na politickou scénu. Váží si 
angažovanosti mladých lidí, ale má problém s petičními archy Nezávislých Rožnováků. 
Vadily jí SMS zprávy, které byly rozesílány občanům Rožnova, aby  kandidátku sdružení 
podpořili. Ráda by, aby nově zvolení, kteří hovoří o transparentnosti, v sobě našli také 
pokoru.  
Mgr. Drápal -  co se SMS zprávy týče, tuto rozesílal on sám. Zpráva byla možná  nešťastně 
formulována, šlo jen o to zjistit, zda oslovení občané jsou občany města Rožnov p.R. 
p. Koryčanský - táže se, zda Mgr. Kosová a Ing. Kučera nejsou ve střetu zájmu, co se týče 
zakázek od města? 
Ing. Kučera Jan - nyní pracuje na jednom projektu, který bude v měsíci prosinci ukončen. 
Co se městských zakázek týče - tyto nerealizoval, v dřívějšku spolupracoval s Krytým 
bazénem a Komerčními domy.  Projekty byly úspěšně dokončeny. Také ukončil svou živnost. 
Mgr. Kosová - v rámci občanského sdružení čerpali pouze grant na částku 3000,- na 
ekologiádu. Také její spolupráce s SVČ, kde vede některé z kurzů končí. 
 
Usnesení č. 7/I.: 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  volí do funkce 2. místostarosty města 
Ing. Jana Kučeru, MSc. 
 
Hlasování o usnesení č. 7/I : 

Pro:            12                      Proti:                     2 Zdržel se:           6 Nehlasoval:           1 
       
 Usnesení bylo přijato. 
 
 
12. Určení zastupování starosty města 

 
Ing. Holiš - žádá zastupitele o návrhy na zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti. 
RNDr. Lukáš - navrhuje Mgr Kosovou - souhlasí 
Ing. Holiš - navrhuje schválit usnesení dle předloženého znění. 
 
 
Usnesení č. 8/I.: 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  určuje, že starostu v době jeho 
nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci, zastupuje místostarostka 
paní Mgr. Kristýna Kosová. Nebude-li přítomna ani tato místostarostka, pak starostu 
bude zastupovat místostarosta pan Ing. Jan Kučera, MSc. 
 
Hlasování o usnesení č. 8/I : 

Pro:            14                      Proti:                     0 Zdržel se:           7 Nehlasoval:           0 
       
 Usnesení bylo přijato. 
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RNDr. Lukáš  - jménem koalice děkuje všem, kteří zastupovali město v dřívějším volebním 
období za jejich práci. 
Bc. Blinková - váží si tohoto poděkování a věří, že nově zvolení nástupci navážou na jejich 
práci. Váží si profesionálního přístupu úředníků, děkuje za spolupráci bývalým zastupitelům 
a přeje úspěch  těm, kteří ve své práci budou nadále pokračovat. Děkuje také občanům - 
voličům. Dodává, že by zde mělo být 21 odpovědných lidí, kteří budou rozhodovat o chodu 
města. 
Ing. Holiš - rád by využil zkušeností odcházejících zástupců města a věří ve spolupráci do 
budoucna. Pro nás je velmi důležité pracovat tak, aby se za nás občané města nemuseli 
stydět. 
 
13. Volba členů Rady města Rožnov pod Radhoštěm 

 
Ing. Holiš - žádá zastupitele o návrhy na posty členů RM. 
p. Vičarová - navrhuje Ing. Lenku Střálkovou - souhlasí 
Mgr. Kosová - navrhuje Mgr. Petra Kopeckého - souhlasí 
Ing. Kučera Jan - navrhuje Mgr. Martina Drápala - souhlasí 
Ing. Šulgan - navrhuje Petra Jelínka - souhlasí 
RNDr. Mikušek - navrhuje Bc. Zlatuši Lušovskou - souhlasí 
 
Jednotliví navržení kandidáti se krátce představují. 
 
 
Usnesení č. 9/I.: 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  volí členem rady města  Ing. Lenku 
Střálkovou. 
 
Hlasování o usnesení č. 9/I : 

Pro:            12                      Proti:                     1 Zdržel se:           8 Nehlasoval:           0 
       
 Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 10/I.: 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  volí členem rady města  Mgr. Petra 
Kopeckého, PhD. 
 
Hlasování o usnesení č. 10/I : 

Pro:            16                      Proti:                     0 Zdržel se:           5 Nehlasoval:           0 
       
 Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 11/I.: 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  volí členem rady města  Mgr. Martina 
Drápala. 
 
Hlasování o usnesení č. 11/I : 

Pro:            12                      Proti:                     4 Zdržel se:           5 Nehlasoval:           0 
       
 Usnesení bylo přijato. 
 
 
Usnesení č. 12/I.: 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  volí členem rady města  pana Petra 
Jelínka. 
 
Hlasování o usnesení č. 12/I : 

Pro:            15                      Proti:                     0 Zdržel se:           6 Nehlasoval:           0 
       
 Usnesení bylo přijato 
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Diskuse: 
 
RNDr. Mikušek - má dotaz na pana Drápala ohledně jeho bydliště, kdy uvádí Masarykovo 
náměstí 128? 
Mgr. Drápal - v únoru letošního roku prodali byt rodičů. Kvůli správnímu řízení si nechal 
adresu na Masarykově nám. 128.  V budoucnu by se chtěl v Rožnově usadit. Jiné, než 
administrativní důvody v tom nejsou. 
Ing. Holiš - vyhlašuje 10 minutovou přestávku. 
  
 
14. Stanovení oddávajících 

 
Ing. Holiš - žádá zastupitele o sdělení, kdo z nich má zájem o pověření  výkonem funkce 
oddávajících při svatebních obřadech a ostatních akcích pro občanské záležitosti s právem 
používat státní znak? 
Bc. Blinková - navrhuje sebe, dále pana Zavadila, pana Koryčanského, Ing. Houšku  
P.Jelínek - navrhuje Ing. Šulgana 
Mgr. Kopecký - navrhuje RNDr. Lukáše 
 

 
Usnesení č. 13/I.: 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  pověřuje výkonem funkce oddávajících 
při svatebních obřadech a ostatních akcích pro občanské záležitosti s právem 
používat státní znak všechny členy Rady města Rožnov pod Radhoštěm a 
Bc. Markétu Blinkovou 
Ing. Martina Houšku 
Jaromíra Koryčanského 
Libora Zavadila 
 Ing. Františka Šulgana 
RNDr. Ivana Lukáše 
 
Hlasování o usnesení č. 13/I : 

Pro:            21                      Proti:                     0 Zdržel se:           0 Nehlasoval:           0 
       
 Usnesení bylo přijato 

 
 
Diskuse: 
Ing. Holiš - upřesňuje, že termín dalšího zasedání zastupitelstva bude zastupitelům včas 
oznámen. Děkuje ještě jednou členům zastupitelstva za důvěru stejně tak občanům města. 
Budou se snažit jednat ve prospěch města a jeho občanů.  Zároveň si dovoluje pozvat 
přítomné zastupitele k malému posezení  u kulatého stolu. 
Bc. Blinková - doplňuje, že dne 20.11.14 bude pracovní schůzka k rozpočtu města. 
Ing. Šulgan - připomíná, aby zastupitelé nahlásili své návrhy na členy Kontrolního a 
Finančního výboru, také komisí při radě města a členů osadních výborů. 
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15.  ZÁVĚR 
Ukončení je v  16:25 hodin.  
 
V Rožnově pod Radhoštěm     18.11.2014 
 
Předsedající:                         Ing. Radim Holiš        ………………………………………… 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                  
 
                                                         
                                                   
Ing. Martin Houška                         ……………………………………….   
 
 
Ing. Lenka Střálková                           ……………………………………….      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


