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ZÁPIS 
z 2. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm 

konané dne 8. 11. 2022, od 14:00 

 
 
 
  
Tento zápis není doslovným záznamem průběhu zasedání.  
 
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení. 
 
Přítomni: Bc. Markéta Blinková, Jana Dlabajová, Mgr. Martin Drápal, doc. PhDr. Daniel 
Drápala, Ph.D., Mgr. Jan Fiedler, Mgr. Tomáš Gross, Ing. Radim Holiš, Petr Jelínek, Mgr. 
Miroslav Kokinopulos, Jaromír Koryčanský, Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Jan Kučera, MSc., Bc. 
Zdeněk Kypet, Dis, Ing. Radúz Mácha, MUDr. Zdeněk Němeček, Ing. Jiří Pavlica, Ing. Antonín 
Slovák, Ing. Petr Stolář, Mgr. Rostislav Szeruda, Ing. Petr Uličný, Mgr. Aneta Valasová 
Pracovníci městského úřadu: Bc. Pavlína Štefániková Plesníková, Ing. Marek Moll, Ing. 
Martin Hrnčárek, Mgr. Lucie Vančurová, Ing. Michaela Hanzl 
Právníci: Mgr. Petra Pšenicová, Mgr. Hana Martinátová 
Tajemník: Ing. Lenka Pavelková 
Zapisovatel: Blanka Sapíková 
Ověřovatelé: Mgr. Kristýna Kosová, Jaromír Koryčanský 
Návrhová komise: Jana Dlabajová, doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D., Mgr. Martin Drápal 
 
Úvodní text: 
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta města (dále jen předsedající) ve 14:00 hod. Celé 
jednání zastupitelstva je jako vždy vysíláno živě v rámci kabelových rozvodů společnosti TKR 
Jašek a TKR město, 4M a na webových stránkách společnosti TV Beskyd. 
 
 
Program jednání: 
A) Procesní body 
1 - Jmenování zapisovatele, 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 a vyřízení podnětů 
4 - Zpráva o činnosti rady města  
5 - Informace o investičních akcích Kulturní centrum a Přístavba městské knihovny  
C) Odbor kanceláře starosty 
6 - Rozdělení činností mezi starostou a místostarosty 
7 - Volba členů finančního výboru  
8 - Volba členů kontrolního výboru  
9 - Zřízení strategického výboru  
10 - Určení zastupitele pro jednání ve věci územního plánování pro město Rožnov pod 
Radhoštěm dle zákona č.183/2006 Sb. v platném znění  
11 - Delegování zástupce města Rožnov pod Radhoštěm a náhradníků na valné hromady 
společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.,  
12 - Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Sdružení Mikroregion Rožnovsko  
13 - Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Sdružení obcí Mikroregionu 
Vsetínsko  
14 - Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Místní akční skupiny Rožnovsko  
15 - Pověření zastupitele funkcí „Politik pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21“  
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16 - Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města   
D) Odbor finanční 
17 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 12  
E) Odbor školství a kultury 
18 - Individuální dotace 2022 III. kolo 
19 - Projednání a schválení programů programové dotace a časový harmonogram pro 
poskytování dotací pro rok 2023   
F) Odbor správy majetku 
20 - Prodej pozemků města p. č. 2300/12, p. č. 2300/13, p. č. 2300/14, p. č. 2300/15, p. č. 
2300/16 a p. č. 2767/54 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm - Dolní Paseky ulice V Mokrém  
G) Různé 
21 - Informace, podněty 
 
  
A) Procesní body 
1 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise - 
předkládá: Ing. Jan Kučera, MSc.   
Důvodová zpráva:  
Předmětem tohoto podání je jmenování zapisovatele zasedání a určení dvou ověřovatelů 
zápisu a tří členů návrhové komise. 
 
Zapisovatele zasedání jmenuje v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Rožnov pod 
Radhoštěm (dále jen "Jednací řád") předsedající přímo na zasedání zastupitelstva. O 
zapisovateli se nehlasuje. Jméno zapisovatele se uvede v zápise ze zasedání zastupitelstva.  
  
Určení ověřovatelů zápisu vyplývá z § 95 zákona o obcích, který stanoví, že o průběhu 
zasedání zastupitelstva města je pořizován zápis, který podepisuje starosta nebo 
místostarostové a určení ověřovatelé. Ověřovatele navrhuje v souladu s Jednacím řádem 
předsedající přímo na zasedání zastupitelstva města a zastupitelé o jejich určení hlasují - viz 
návrh usnesení č. 1, který bude doplněn přímo na zasedání zastupitelstva.  
 
Určení tří členů návrhové komise stanoví Jednací řád. Členy návrhové komise navrhuje 
předsedající přímo na zasedání zastupitelstva města a zastupitelé o jejich určení hlasují - viz 
návrh usnesení č. 2, který bude doplněn přímo na zasedání zastupitelstva. Určení členové 
návrhové komise si zvolí předsedu. 
__________________________________________________________________________ 
 
Pozn : p. Dlabajová se zdržela hlasování  
__________________________________________________________________________ 
 
usnesení č. 1/2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako ověřovatele zápisu tohoto zasedání 
zastupitele pana Jaromíra Koryčanského a Kristýnu Kosovou. 
 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (J. Pavlica)  
  
usnesení č. 2/2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto 
zasedání zastupitele pana Martina Drápala, Daniela Drápalu a paní Janu Dlabajovou. 
 
 
Hlasování: Pro: 17, Proti: 1 (J. Dlabajová), Zdrželo se: 2 (M. Drápal, D. Drápala,), 
Nehlasovalo: 1 (J. Pavlica)  
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2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města - předkládá: Ing. Jan Kučera, 
MSc.   
Důvodová zpráva:  
Přílohou tohoto bodu je návrh programu zasedání zastupitelstva města (pozvánka) ve znění, 
ve kterém byl v souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích vyvěšen na úřední desku MěÚ.  
 
Před schválením navrženého programu vyzve předsedající zastupitele k podání návrhu na 
doplnění nebo změnu v navrženém programu. Zastupitel má právo navrhnout doplnění 
programu o nový bod, navrhnout stažení bodu či navrhnout přesunutí pořadí bodů. O 
jednotlivých návrzích se hlasuje bez rozpravy v pořadí v jakém byly podány. Pokud podá návrh 
na stažení bodu předkladatel bodu, o stažení se nehlasuje. Informace o stažení bodu 
předkladatelem se uvede v zápise.  
 
Nakonec se hlasuje o programu jako celku. 
 
Pokud nebyly na výzvu předsedajícího podány žádné návrhy na doplnění či jinou změnu 
programu, hlasuje se o návrhu usnesení uvedeném jako prvním v pořadí: "Zastupitelstvo 
města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva města dle 
předložené pozvánky."  
 
Pokud byly na výzvu předkladatele podány a přijaty návrhy na doplnění či jinou změnu 
programu, nebo předkladatel stáhl svůj bod, hlasuje se o návrhu usnesení uvedeném jako 
druhém v pořadí: "Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání 
zastupitelstva města dle předložené pozvánky aktualizované na zasedání zastupitelstva 
města".  
  
__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
J. Kučera - informuje o stažení bodu č.18 z důvodu potřeby prověřit aktuální legislativu k 
financování regionálního školství, včetně schůzky s panem ředitelem Sedmikrásky.  
R. Holiš – chtěl by požádat, aby bod č.15 byl předřazen před bod č. 6 tak, abychom věděli, 
jaké gesce a jaké úkoly mají pověření uvolnění. 
J. Kučera – dotazuje se p. Holiše, zda to podal písemně. 
R. Holiš – potvrzuje, že tak učiní. 
__________________________________________________________________________ 
  
usnesení č. ../2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města dle předložené pozvánky. 
 
Hlasování: Pro: 0, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 21 (M. Blinková, J. Dlabajová, M. 
Drápal, D. Drápala,, J. Fiedler, T. Gross, R. Holiš, P. Jelínek, M. Kokinopulos, J. Koryčanský, 
K. Kosová, J. Kučera,, Z. Kypet,, R. Mácha, Z. Němeček, J. Pavlica, A. Slovák, P. Stolář, R. 
Szeruda, P. Uličný, A. Valasová)  
  
usnesení č. 3/2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov p.R. schvaluje předřadit bod č. 15 před bod č. 6 dnešního 
programu ZM. 
 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Blinková), Nehlasovalo: 1 (J. Pavlica)  
  
 
usnesení č. 4/2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města dle předložené pozvánky aktualizované na zasedání zastupitelstva města. 
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Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (J. Pavlica)  
 
  
B) Útvar tajemníka 
3 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení 
podnětů - předkládá: Ing. Lenka Pavelková   
Důvodová zpráva:  
Smyslem tohoto bodu je poskytnout zastupitelům města souhrnnou informaci tajemníka 
městského úřadu o plnění úkolů uložených městskému úřadu zastupitelstvem města a o 
způsobu vyřízení podnětů z minulého zasedání zastupitelstva města.  
 
Seznam úkolů a podnětů společně s komentářem o aktuálním stavu jejich plnění je přílohou 
tohoto podání. 
 
Zastupitelé mají možnost stav plnění úkolů a vyřizování podnětů sledovat i průběžně přímo v 
SW určeném pro přípravu a konání zastupitelstva, do kterého mají zřízený přístup.  
 
 
4 - Zpráva o činnosti rady města - předkládá: Ing. Lenka Pavelková   
Důvodová zpráva:  
Předmětem tohoto bodu je informovat zastupitele města o činnosti rady města. 
 
Rada města se od posledního řádného zasedání zastupitelstva sešla celkově na 7 zasedáních 
v termínech: 2.9., 20. 9., 23. 9., 7. 10., 14. 10., 26. 10., 31. 10. 2022. Celkem bylo projednáno 
82 bodů. 
Přijatá usnesení z jednotlivých zasedání jsou zveřejněna na internetových stránkách města, 
nebo na sdíleném disku (Google). Zde jsou také uloženy podkladové materiály týkající se 
jednotlivých zasedání rady města. 
 
__________________________________________________________________________ 
Diskuze: 
R. Mácha – se dotazuje na jednání rady z 31.10.2022, kde bylo oznámeno odstoupení 
jednatele společnosti p. Morcínka, tímto se dotazuje na důvod jeho odstoupení a jak se bude 
postupovat dále. 
J. Kučera – odpovídá, že jeho odstoupení je ze zdravotních důvodů a rada tuto rezignaci 
přijala, dále informuje, že na další radě budou projednány další kroky ohledně výběrového 
řízení na nového jednatele. 
R. Holiš – se dotazuje na jednání rady z 26.10.2022 kde byly 2 body v rámci, kterých došlo ke 
změně členů výboru, který organizuje stavbu kulturního centra, bohužel v důvodové zprávě, 
nedohledal jména těchto členů. Tímto žádá o doplnění jmen těchto členů.  
J. Kučera – informuje, že do tohoto řídícího výboru, v návaznosti na změnu vedení města bylo 
navoleno nové vedení, ve složení: starosta, 2 místostarostové a dále 2 členové rady Jaromír 
Koryčanský, Antonín Slovák a tajemnice L. Pavelková. 
__________________________________________________________________________ 
 
 
5 - Informace o investičních akcích Kulturní centrum a Přístavba městské knihovny - 
předkládá: Ing. Lenka Pavelková   
Důvodová zpráva:  
Obsahem tohoto bodu je ústní informace o aktuálním stavu realizace stavby "Kulturního 
centra" a "Přístavby a rekonstrukce knihovny" v návaznosti na řízení projektu. 
 
_________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
R. Mácha – se dotazuje, jak se to zobrazuje finančně, zda se to vyvíjí v souladu s plánovaními 
představami. 
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M. Moll – informuje, že ještě chybí nějaké milníky, na které bude navazovat realizace vnitřního 
vybavení a nábytku, co se samotných financí týká, tak tam to už asi není nic nového, že 
vzhledem K zásahům do stávajících stropních konstrukcí v 1. patře a k výměně dřeva nosných 
konstrukcí krovů v 2.patře, tak samozřejmě došlo k navýšení toho předpokládaného rozpočtu. 
V tuto chvíli však nemá přesnou částku, kterou však může zjistit a dát následně vědět. 
L. Pavelková – doplňuje informaci, že přílohou tohoto podání je přehled, kde na str. 4 až 19 je 
přehledová tabulka i s navýšením. 
K. Kosová – se dotazuje na nábytek, zda je vše podle původních předpokladů, nebo došlo k 
nějakým změnám. 
M. Moll – informuje, že zhotovitel souhlasí s tím, že nábytek dodá za původní cenu. 
J. Kučera – informuje, že proběhla spousta jednání s dodavatelem, subdodavatelem, 
architektem a právním zástupcem p. Mumulosem. Veškerá jednání byla směřována k tomu, 
aby se co nejdříve mohlo pokračovat ve stavbě kulturního centra. Blížíme se k vypršení 
termínu pro čerpání 120 mil. dotace. Všechna jednání byla směřována na schůzku, která měla 
proběhnout 7.11.2022 za účasti všech zúčastněných stran, s tím, že dokud se vše nedořeší, 
tak se z jednání neodejde. Minulý týden v pátek 4.11.2022, společnost Navláčil účast na této 
schůzce odmítla a před 14 hod. nám doručila odstoupení od smlouvy o díle. Právní analýzu 
toho odstoupení řešíme s doktorem Mumulosem a právníky městského úřadu. Dále má vedení 
města naplánovanou schůzku v Praze na tento pátek 11.11.2022, aby se co nejdříve domluvilo 
s poskytovatelem dotace o tom, jestli je možné stávající dotaci, kterou jsme získali, prodloužit, 
abychom třeba s novým dodavatelem mohli kulturní centrum dostavět, nebo abychom prověřili, 
jestli bude na kulturní centrum v budoucnu možno čerpat další dotace. Stávající výzva nám 
říká, že do konce roku 2023 má město prostavět 90% plochy, všechny faktury proplatit a blížit 
se ke kolaudaci. Dneska tam máme pouze základovou desku. Chceme jednat o prodloužení 
termínu, abychom mohli znovu otevřít nové výběrové řízení a hledat třeba dodavatele, se 
kterým to dokončíme. Samozřejmě budeme chtít ty nedostatky, které byly v posledních 
týdnech a měsících diskutovány s panem architektem Rakem dořešit tak, aby bylo vše správně 
nachystáno a dále budeme také komunikovat i s dodavateli dalších zakázek, abychom se 
pobavili o tom, jak jsou na tom, jestli s námi zůstanou. 
M. Blinková - informuje, že některé práce na stavbě stále pokračují a společnost INGDOP stále 
provádí venkovní práce a snahou je propojit parkoviště u polikliniky s ulicí Bezručovou, aby 
aspoň tato komunikace byla občanům k dispozici do doby, než se vyřeší všechny ostatní 
záležitosti. 
T. Gross – by chtěl zdůraznit, že všechna jednání, která za 2 a půl týdne proběhla, byla vedena 
na základě primárního zájmu dostavět kulturní centrum společně se všemi, se kterými jsme 
jednali. 
R. Holiš – děkuje, že je snaha to dostavět a proběhlo zde jasné vyjádření této snahy. Informuje, 
že v minulém týdnu přišlo potvrzení dotace na 120 milionů u kulturního centra a zhruba 
nějakých 21 milionů navýšení na celkovou dotaci ke knihovně, tuto žádost na kraji schvalovali, 
je však vázána do konce roku 2024 a na termín dokončení samotné stavby.  
Chtěl by se zeptat, s jakým mandátem členové výrobního výboru jednali, jestli ta jednání 
probíhala pouze na samotném městě, jestli existují nějaké zápisy, do kterých jde nahlédnout. 
Dále chce upozornit, že soutěž, byla legitimně a transparentně vyhlášena na základě 
dokumentace pro výběr zhotovitele. Takže pokud firma Navláčil teď říká, že je něco špatně v 
projektu, přestože podepsala smlouvu a půl roku stavěla, tak tuto rétoriku on odmítá a žádá 
nové vedení města, aby využilo všech právních kroků k tomu, aby vůči firmě jednoznačně 
zaujalo postoj, aby se firma dozvěděla, co tímto městu způsobila. 
J. Kučera – odpovídá, že jednání se vedla na úřadě a v rámci zachování kontinuity byla 
přítomna i tajemnice L. Pavelková, zápisy zpracovávala jako předtím. Jednání byla vedena s 
tím, že si uvědomujeme závažnost situace, hlavně jsme se snažili to vše rozseknout, kdyby se 
to dále natahovalo, hrozilo by velké poškození města. Bohužel ze strany společnosti Navláčil, 
to bylo vyhodnoceno tak, že odstoupili od smlouvy, s tím, že v díle vidí vady. My jsme 
přesvědčeni o tom, že se nejedná o vady, ale pouze o nedostatky, které lze vyřešit 
odstraněním v průběhu stavby. V této fázi vše právně posuzujeme a následně budou vedeny 
další právní kroky. Tímto můžu všechny ujistit, že jednoznačně budeme bránit dobré zájmy 
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města a ve chvíli, kdy vyhodnotíme, že město bylo poškozeno, tak to náš partner jednoznačně 
pozná. 
L. Pavelková – informuje, že zápisy jsou ještě ve fázi, kdy musí být připomínkovány i dalšími 
účastníky jednání, takže ve chvíli, kdy budou finální, tak samozřejmě bude umožněno do nich 
nahlédnout s tím, že město nechce, aby ty dokumenty nějakým způsobem kolovaly po 
emailech. Budou zpřístupněny k osobnímu nahlédnutí tady na úřadě k přečtení.  
R. Mácha – potvrzuje, že je to opravdu špatná zpráva, odstoupení zhotovitele. Paradoxem je, 
že ta zpráva přichází v době, kdy finanční kondice města je velmi dobrá. Vývoj daňových příjmů 
je lepší, než jsme předpokládali řádově v tomto roce o 35 mil. Korun. Jsou zde rozjednány 
další dotace. Chtěl by tuto situaci rozdělit do dvou rovin. První rovina je právní, kde je zadán 
právní názor, který bude k dispozici pravděpodobně v pátek 11.11.2022, který by měl definovat 
další kroky. Nikdo si nepřeje, aby v té rovině právní to dopadlo tak, že se město vrhne do 
právní války, které obyčejně trvají roky a jejich procentuální úspěšnost je velmi nízká. V rámci 
druhé roviny, která je realizační a na kterou je vázána přiznaná dotace na realizaci kulturního 
centra v termínu 31.12.2023. Cení si toho, že včera přišla informace, ze strany pana starosty, 
že bude probíhat jednání s poskytovatelem dotace ještě tento týden, kde se bude vedení snažit 
tento termín posunout. To by však znamenalo, nové výběrové řízení a celý tento proces, který 
se už realizoval třikrát, tak by se realizoval znovu po čtvrté, to však o městu nevytváří dobré 
renomé, což je jeho názor. Měl by připomínku k složení řídícího výboru, který je politicky 
obsazen výhradně koalicí a žádá v rámci zachování kontinuity, ho doplnit o někoho z řad 
opozice. Dále doporučuje se vrátit k dobré praxi, která byla zavedena za minulého vedení a 
spočívala v tom, že k těmto dvěma klíčovým investicím se zastupitelé scházeli mimo rámec 
řádného zasedání zastupitelstva. 
J. Kučera – souhlasí s návrhem p. Máchy ohledně schůzek všech zastupitelů. K podnět 
jmenování členů do řídícího výboru, bylo postupováno stejně jako v předchozím období, kdy 
tam opozice připuštěna nebyla. Bereme to jako podnět a budeme s tím pracovat. 
M. Blinková – chce p. Máchu uklidnit, že jednání se společností Navláčil probíhala tak, že jsme 
se snažili hledat cestu ke konečnému řešení a opravdu velmi rychle jsme reagovali a sjednali 
si schůzku se všemi zainteresovanými subjekty s daným cílem k prodloužení termínu, protože 
všichni víme, že to je zásadní věc, která by tu stavbu mohla zablokovat. Myslí si, že město 
vůči firmě Navláčil, postupovalo velmi vstřícně a velmi ochotně.  
R. Holiš – chce podpořit návrh R. Máchy a navrhnout, aby pan starosta za vedení města zřídil 
podobnou skupinu, právě k těmto právním věcem v rámci kulturního centra, abychom si to byli 
schopni vyříkat. 
K. Kosová – byla v komunikaci s J. Pavlicou, že jeden z nich požádá o schůzku. Chápe, že 
tato schůzka byla sjednána na poslední chvíli, ale bylo to důležité vědět před zastupitelstvem. 
Je potřeba, aby zastupitelům byli předány další informace. Myslí si, že tento postup, jak byl 
nastavený, ještě před volbami, ve své podstatě pokračuje a že budeme dostávat informace v 
dostatečném předstihu, abychom věděli, co se konkrétně děje. S kolegy z předchozí rady jsme 
nabídli pomoc a informace a také jsme týden po ustavujícím zastupitelstvu strávili s novou 
radou celé dopoledne, kdy jsme si předávali informace o rozběhlých projektech a na přípravě 
rozpočtu. Dále je ráda, že do jednání zejména okolo kulturního centra, která byla vždycky velmi 
komplikovaná, byla intenzivně zapojena tajemnice úřadu, protože to je v tuto chvíli hlavní 
kontinuita.  
J. Dlabajová – myslí si, že je opravdu důležité, doplnit ten výbor o opozici. S kolegou jsou pro, 
aby se kulturní centrum dostavělo, vzhledem k tomu všemu, co tomu předcházelo a je ráda, 
že ty dotace jdou a doufá že půjdou prodloužit.  
J. Kučera – informuje, že další neveřejné pracovní setkání zastupitelů je naplánované na 
pondělí 14.11.2022 v 16:30 hod v malé zasedací místnosti MěÚ. Chtěl by připomenout, pokud 
by někdo ze zastupitelů chtěl vidět zápisy z jednání nebo některé citlivé informace. Můžeme 
se domluvit, že budou k dispozici na úřadě k nahlédnutí, pokud s tím takto všichni souhlasí.  
J. Koryčanský – by chtěl zmínit jednání, které proběhlo dne 3.10.2022 mezi společností 
Navláčil a společností Taros a vypadalo to, že si podali ruce a vše pojede dál. Jinak to asi 
nemohlo dopadnout, protože ty samé výtky od firmy Navláčil zaznívaly před volbami i teď po 
volbách, to se opakovalo stále dokola. Celkem ho překvapilo, že dotace přišla, i když smlouva 
se subdodavatelem nebyla podepsaná. Myslí si, pokud by někdo z toho kruhu, např. pan 
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architekt Rak, nebo někdo jiný by z toho kruhu vystoupil a řekl, dobře, já udělám ústupek, tak 
třeba by se to mohlo zachránit, ale pokud toto nenastane, tak si myslí, že asi tady jiná cesta 
není. 
L. Pavelková – reaguje na zmíněné jednání z 3.10.2022, že bylo potřeba ke schválení dotace 
doložení právě uzavřené smlouvy mezi dodavatelem a subdodavatelem. Dotace byla 
schválena díky příslibu p. Knotkové řídícímu orgánu. Avizovali jsme, že subdodavatel 
společnost Taros se domluvila se společností Navláčil na budoucí spolupráci a p. Knotková 
pod svým jménem, řídícímu orgánu tuto informaci předala, takže ten pracoval s tím, že ta 
smlouva uzavřená bude. Bohužel nakonec k tomu nedošlo, ale samozřejmě dotaci schválenou 
máme a teď je otázka, jestli ji dokážeme využít nebo ne. 
M. Kokinopulos – chtěl by se zeptat na to, že zastupitelé byli informováni paní tajemnicí, že 
bývalé vedení města, chtělo požádat VUT Brno o nějaký rozbor toho, jestli ty vady jsou opravdu 
toho rázu, že neumožňují pokračovat ve stavbě. Tenkrát padl i nějaký termín, kdy by to mělo 
být a v podstatě od té doby už o tom neslyšel. Takže se chce zeptat, jestli teda bývalé vedení 
tuto žádost podalo a zda má nějaký rozbor té situace, nebo se to nechalo plavat. 
L. Pavelková – odpovídá, že v září se předpokládalo, že se zadá posudek právě VUT v Brně, 
kde se nechají posoudit tyto vady, výtky a nedostatky předkládané společností Navláčil. 
Následně přišla společnost Navláčil s tím, že zadala zpracování znaleckého posudku na 
VVUD, což je dřevařský institut. Z toho jsme vycházeli, že tady bude stanovisko o tom, zda ty 
vady jsou oprávněné nebo ne. Bohužel jsme nic takového neviděli. My jsme v průběhu září, 
začali komunikovat s VUT v Brně, kde byly domluvené termíny, které bohužel byly zrušeny. 
Minulý týden se nám podařilo domluvit si schůzku s děkanem stavební fakulty p. Šohajdou, 
kde nám bylo potvrzeno zpracování posudku do konce roku.  
J. Kučera – doplňuje, že v pondělí bude další schůzka k poskytnutí dalších informací. 
L. Vičarová – děkuje za to co tady slyšela, že se ve stavbě bude pokračovat. 
J. Kučera – by chtěl říci, že si myslí, že většina z minulého zastupitelstva měla shodu v tom, 
že s kulturním centrem chce pokračovat, shoda nebyla v tom, jestli za každou cenu nebo pouze 
bezpečně s vyčerpáním dotace. 
T. Gross – upřesňuje informaci, že máme zájem pokračovat, ne že budeme pokračovat. 
Hledáme cesty, jak to udělat, například posunutím termínu vyčerpání dotace, která je vázaná 
na příští rok. Teď jsou varianty, které nechceme zatím úplně otevírat, jestli počkáme na příští 
programové období, kde možná budou přísnější podmínky. Je tady společný zájem bývalého 
i současného vedení, pokud možno nejít, nebo pouze v minimální míře z vlastních prostředků 
města.  
L. Vičarová – podotýká, že se musí dál jednat a je velmi pravděpodobné, což má osobní 
informace přímo z fondu a z ministerstva, že to půjde prodloužit, že se musí jednat, sepsat to 
písemně. Takže by chtěla uklidnit lidi, že se nějaká o katastrofální situaci. 
J. Koryčanský – informuje, že za KDU-ČSL chtělo zjistit na ministerstvu životního prostředí, 
jestli by bylo možné v nějaké rychlejší době změnit subdodavatele a skutečně, bylo by to 
možné, bohužel, teď nemáme ani hlavního dodavatele. 
J. Kučera – prosí všechny o prezenci po příchodu p. Pavlici. 
__________________________________________________________________________ 
  
 
C) Odbor kanceláře starosty 
6 - Rozdělení činností mezi starostou a místostarosty - předkládá: Ing. Jan Kučera, MSc.   
Důvodová zpráva:  
Podle § 104 odst. 1 zákona o obcích může zastupitelstvo obce svěřit místostarostům města 
některé úkoly. V souladu s tímto ustanovením zákona o obcích navrhujeme, aby zastupitelstvo 
města za účelem koordinace činností městského úřadu a příspěvkových organizací města 
svěřilo místostarostům zajišťování úkolů v níže uvedených oblastech, a to včetně podpisového 
oprávnění místostarostů města k písemnostem souvisejících se zajišťováním plněním úkolů 
ve svěřených oblastech: Oblast svěřená do působnosti 1. místostarosty města:Odbor správy 
majetkuAgenda kultury a cestovního ruchuMěstská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 
příspěvková organizaceTéčko, příspěvková organizaceAgenda projektů z Odboru 
strategického rozvoje a projektů Oblast svěřená do působnosti 2. místostarostky 
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města:Oddělení územního plánováníSociální odborOdbor investic Místostarostové města tak 
budou oprávněni a současně povinni zajišťovat v souladu s § 104 odst. 1 zákona obcích plnění 
úkolů v jím svěřených oblastech. Součástí tohoto oprávnění je i podpisové oprávnění 
místostarostů města k písemnostem souvisejících se zajišťováním plnění úkolů ve svěřených 
oblastech (např. podepisování smluv po projednání příslušným orgánem). Ostatní oblasti 
zůstávají v přímé působnosti starosty města.  
 
__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
R. Holiš – chce se zeptat na to, zda můžeme očekávat nějaké zásadní prohlášení vládní 
koalice s koaliční smlouvou, abychom věděli, jestli některé věci můžeme dlouhodobě 
podporovat nebo ne. 
J. Kučera – informuje, že koaliční smlouva je podepsána a součástí koaliční smlouvy je dohoda 
všech stran, že v nejbližším možném termínu zpracujeme také programové prohlášení nebo 
priority na další 4 roky. Předpokládá, že na únorové zastupitelstvu se k tomu bude moci 
vyjádřit, co se týká priorit, které by chtěli za 4 roky zrealizovat. Dále by chtěl veřejně pro občany 
sdělit, jak jsou gesce rozděleny. Prvnímu místostarostovi je svěřena gesce odboru správy 
majetku, agenda kultury a cestovního ruchu a příspěvkové organizace-městská knihovna a T-
klub. V případě druhého místostarosty do gesce spadá oddělení územního plánování, odbor 
investic, sociální odbor a útvar tajemníka. Ostatní oblasti zůstávají na starostovi, což je odbor 
finance, odbor strategického plánování a projektů a odbor školství, městská policie a hasiči. 
__________________________________________________________________________ 
 
  
usnesení č. 5/2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm svěřuje, dle § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, místostarostům města zajišťování úkolů v 
samostatné působnosti v níže uvedených oblastech, a to včetně podpisového oprávnění 
místostarostů města k písemnostem souvisejících se zajišťováním plnění úkolů ve svěřených 
oblastech. V případě nepřítomnosti místostarostů podepisuje tyto písemnosti za město 
starosta města. 
 
Oblast svěřená do působnosti 1. místostarosty města: 
Odbor správy majetku 
Agenda kultury a cestovního ruchu 
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace 
Téčko, příspěvková organizace 
 
Oblast svěřená do působnosti 2. místostarostky města: 
Oddělení územního plánování 
Sociální odbor 
Odbor investic 
Útvar tajemníka 
 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 3 (K. Kosová, R. Mácha, A. Valasová), Nehlasovalo: 
0  
 
 
7 - Volba členů finančního výboru - předkládá: Ing. Jan Kučera, MSc.   
Důvodová zpráva:  
Usnesením zastupitelstva města č. 17/1/ZM/19/10/2022 ze dne 19.10.2022 byl zřízen Finanční 
výbor Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm, přičemž je nutné zvolit členy tohoto 
výboru. Počet členů finančního výboru musí být lichý, minimální 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. 
Navrhujeme 9 členný finanční výbor, ve kterém budou zastoupeny všechny volební strany 
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zastoupené pro volební období 2022-2026 v zastupitelstvu města. Volební strany NEZÁVISLÍ 
ROŽNOVÁCI, KDU-ČSL a ANO 2011 obsadí po dvou mandátech, volební strany Občanská 
demokratická strana, Zdravý Rožnov a Svoboda a přímá demokracie (SPD) obsadí po jednom 
mandátu. Návrhy nominací zaslané jednotlivými volebními stranami: • Nominace volební 
strany NEZÁVISLÍ ROŽNOVÁCI Jindřich Motýl, MBA, nar. xxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Jakub Strkáč, nar. xxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm • Nominace volební strany KDU-ČSL Mgr. 
Antonín Rozsypal, Ph.D., nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm Ing. Josef Stejskal, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm • Nominace volební strany ANO 2011 Ing. Jiří Pavlica, nar. xxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Ing. Radúz Mácha, nar. xxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm • Nominace volební strany Občanská 
demokratická strana Ing. Petr Stolář, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov 
pod Radhoštěm • Nominace volební strany Zdravý Rožnov 
Marek Tretera, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm • 
Nominace volební strany Svoboda a přímá demokracie (SPD) 
Mgr. Rostislav Szeruda, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm  
 
usnesení č. 6/2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí do funkce předsedy finančního výboru Ing. 
Petra Stoláře, zastupitele města Rožnov pod Radhoštěm, a do funkce členů finančního výboru 
Ing. Mgr. Petra Uličného, xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx Rožnov pod Radhoštěm a 
kandidáty uvedené v důvodové zprávě, kterými jsou: Jindřich Motýl, MBA, Jakub Strkáč, Mgr. 
Antonín Rozsypal, Ing. Josef Stejskal, Ing. Radúz Mácha, Ing. Marek Tretera, Mgr. Rostislav 
Szeruda. 
 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (P. Stolář), Nehlasovalo: 0  
 
 
8 - Volba členů kontrolního výboru - předkládá: Ing. Jan Kučera, MSc.   
Důvodová zpráva:  
Usnesením zastupitelstva města č. 18/1/ZM/19/10/2022 ze dne 19.10.2022 byl zřízen 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm, přičemž je nutné zvolit členy 
tohoto výboru. Počet členů kontrolního výboru musí být lichý, minimální 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. Navrhujeme 9 členný kontrolní výbor, ve kterém budou zastoupeny 
všechny volební strany zastoupené pro volební období 2022-2026 v zastupitelstvu města. 
Volební strany KDU-ČSL, Občanská demokratická strana a ANO 2011 obsadí po dvou 
mandátech, volební strany NEZÁVISLÍ ROŽNOVÁCI, Zdravý Rožnov a Svoboda a přímá 
demokracie (SPD) obsadí po jednom mandátu. Návrhy nominací zaslané jednotlivými 
volebními stranami: • Nominace volební strany KDU-ČSL Ing. Marek Šaffer, nar. xxxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Ing. Andrzej Sikora, nar. xxxxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm • Nominace volební strany Občanská 
demokratická strana Pavel Holub, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov 
pod Radhoštěm Alois Vychodil, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm • Nominace volební strany ANO 2011 Bc. Zdeněk Kypet, Dis., nar. xxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm • Nominace volební strany NEZÁVISLÍ 
ROŽNOVÁCI Bc. Jana Vašková, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm • Nominace volební strany Zdravý Rožnov 
RNDr. Ivan Lukáš, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm • 
Nominace volební strany Svoboda a přímá demokracie (SPD) Jana Dlabajová, nar. xxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXX 
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__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
J. Kučera - uvádí, že k dodatečné nominaci Libora Adámka je třeba donominovat dalšího člena 
do lichého počtu a tento krok by zatím odložil. 
K. Kosová – souhlasí a předpokládá, že v prosinci se bude znovu hlasovat doplnění o dva 
členy. 
M. Kokinopulos – má technickou poznámku, kde u nominovaných členů je u p. Dlabajové 
uvedeno, že bydlí ve Vidči. 
J. Dlabajová – sděluje, že bydlí na Valašské ulici v R.p.R. 
__________________________________________________________________________ 
  
usnesení č. 7/2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. 
Jiřího Pavlicu, xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, Rožnov p.R, zastupitele města Rožnov 
pod Radhoštěm, a do funkce členů kontrolního výboru kandidáty uvedené v důvodové zprávě, 
kterými jsou: Bc. Zdeněk Kypet, Dis., Ing. Marek Šaffer, Ing, Andrzej Sikora, Pavel Holub, Alois 
Vychodil, Bc. Jana Vašková, RNDr. Ivan Lukáš, Jana Dlabajová. 
 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (J. Dlabajová), Nehlasovalo: 0  
 
 
9 - Zřízení strategického výboru - předkládá: Ing. Jan Kučera, MSc.   
Důvodová zpráva:  
Dle § 117 odst. 1 zákona o obcích zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a 
kontrolní orgány výbory. Dle § 118 zákona o obcích plní výbor úkoly, kterými jej pověří 
zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu.Počet členů výboru musí 
být lichý, předsedou výboru musí být vždy člen zastupitelstva města (s výjimkou osadního 
výboru).Ve volebním období 2018-2022 byl usnesením zastupitelstva města č. 19/II ze dne 
11.12.2018 zřízen Strategický výbor Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm, jehož 
hlavní náplní činnosti bylo: • dohled nad přípravou a zpracováním strategického plánu rozvoje 
města, nad tvorbou akčního plánu a jeho aktualizacemi, • dohled nad procesem strategického 
plánování, • předkládání výstupů výboru zastupitelstvu města ke schválení.Ačkoli zákon o 
obcích explicitně nestanoví funkční období výborů, má se za to, že se výbory zřizují na dobu 
trvání zastupitelstva obce, které výbory zřídilo (jedná se o orgány konkrétního zastupitelstva, 
takže s ukončením činnosti zastupitelstva - svého zřizovatele - zanikají i výbory).S ohledem 
na výše uvedené navrhujeme, aby zastupitelstvo města zřídilo strategický výbor i pro volební 
období 2022-2026. Členové strategického výboru budou zvoleni na nejbližším zasedání 
zastupitelstva města.  
 
__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
K. Kosová – dotazuje se, zda se bude postupovat jako v minulém období, kdy tam byli také 
předsedové nebo zástupci některých komisí.  
J. Kučera – odpovídá, že bude podána výzva pro veřejnost, pokud by se chtěl někdo zúčastnit. 
Co se týká zástupců předsedů komisí, tak v této fázi se to nezvažuje a předpokládá se, že 
strategicky výbor bude užší než v minulém období, počítá se s polovičním počtem.  
K. Kosová – dotazuje se, že se předpokládá, že politické strany si nominují menší počet a 
zbytek vzejde z nominací od veřejnosti a bude snaha, aby to fórum bylo menší, než je 
zastupitelstvo. 
J. Kučera – předpokládá se, že každá strana, pokud bude mít zájem, aby měla prostor být ve 
strategickém výboru, ale zároveň se chceme snažit ho rozšířit o jiné odborníky. 
__________________________________________________________________________  
 
usnesení č. 8/2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm zřizuje pro volební období 2022-2026 
Strategický výbor Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm.  
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Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
 
 
10 - Určení zastupitele pro jednání ve věci územního plánování pro město Rožnov pod 
Radhoštěm dle zákona č.183/2006 Sb. v platném znění - předkládá: Ing. Jan Kučera, 
MSc.   
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 strategického rozvoje a 
projektů, oddělení 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 strategického rozvoje a projektů, oddělením územního plánování při pořizování 
územně plánovací dokumentace na území města Rožnov pod Radhoštěm ve volebním období 
2022-2026. Navrhujeme určit jako člena zastupitelstva města za město Rožnov pod 
Radhoštěm pro komunikaci a spolupráci města s odborem strategického rozvoje a projektů, 
oddělením územního plánování Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm v oblasti pořizování 
územně plánovací dokumentace na území města Rožnov pod Radhoštěm ve volebním období 
2022-2026 pana Ing. Antonína Slováka.  
 
__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
A. Valasová – informuje, že poslali protinávrh a nominovali K.Kosovou. která posledních 8 let 
měla územní plánování ve své kompetenci a v rámci jejího působení, došlo k zpracování a 
následně zastupitelstvo schválilo zadání tohoto územního plánu. Tímto si myslí, že p. Kosová 
má nejvíce informaci. Jedná se o velice strategický dokument, který navazuje na strategický 
plán a plán udržitelné mobility a vlastně se jedná o úplně nový územní plán, který nám tady 
velice dlouho chyběl. 
J. Kučera – děkuje za protinávrh. 
M. Blinková – informuje, že územní plánování spadá do její gesce a je velmi ráda, že byl 
navržen pan Slovák, protože si myslí, že jeho profese a znalosti v oblasti stavebnictví jsou 
důležité a tímto by se chtěla stoprocentně spolehnout na kolegu a tím je pan Slovák. Nechce 
zpochybňovat kontinuitu pokračování p. Kosové a předpokládá, že předá potřebné informace 
a bude nadále spolupracovat na tvorbě územního plánu. 
R. Holiš – dotazuje se p. Slováka s čím do toho jde a jaké má zkušenosti s tvorbou územního 
plánu. Dále sděluje, že jeho podporu nedostane z důvodu, že nebydlí v Rožnově. Jedná se o 
těžkou roli, neboť by to měl být někdo, kdo se musí postavit před lidi a v těžkých chvílích jim 
vysvětlovat proč to nejde. Tak ten mandát podle něho nemá a chtěl by poprosit, aby koalice 
rozhodla pro někoho jiného. 
M. Blinková – podotýká, že před 8 lety s tím také neměl nikdo zkušenosti, proto věří že p. 
Slovák to může zvládnout úplně stejně dobře. 
R. Holiš – chtěl odpověď od p. Slováka a ne od p. Blinkové. 
A. Slovák – odpovídá, že jde do toho s radostí a elánem a jeho znalosti zákona 183/2006 pod 
který spadá toto plánování, tak měl možnost se s tímto zákonem podrobně seznámit. 
Odpovídá, že sice rok bydlí ve Viganticích, ale v Rožnově má několik dalších nemovitostí a 
působí zde celá jeho rodina. 
K. Kosová – sděluje že před 8 lety to bylo pro ni nové, ale teď se nacházíme ve fázi, kdy po 
schválení zadání a po proběhlých průzkumech a rozborech už začaly práce na návrhu a je 
snaha, aby ten proces nebyl nikde příliš zdržovaný a aby se územní plán stihl, aby se správně 
projednal. U tohoto dokumentu je v tuhle chvíli poměrně důležitá kontinuita a bude vyžadovat 
poměrně dost pozornosti. V rámci plánu se může jednat o stavby ve veřejném zájmu, aby bylo 
možné nastartovat skutečný rozvoj průmyslu a bydlení a zároveň udržet linii trvale udržitelného 
rozvoje města ve vzájemném sousedství nejrůznějších funkcí, které se v tom městě potkávají. 
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J. Pavlica – chce slyšet vizi od p. Slováka, co si on myslí, že je potřeba udělat jinak. Dále má 
dotaz na radu města, zda by se mohla vyjádřit k společnosti Izolting a vztahu k městu, jestli 
jsou třeba nějaké otevřené smlouvy s touto společností. Dále se dotazuje na případný střet 
zájmů, jak se k tomu město postaví a ošetří.  
J. Kučera – sděluje, že p. Slovák má jeho plnou důvěru, za svou dlouholetou podnikatelskou 
praxi měl možnost se seznámit se stavebním zákonem. Podotýká, že již máme za sebou 
zadání územního plánu, které prošlo zastupitelstvem a v této fázi tam nenabíhají žádní akutní 
kroky, které by bylo potřeba rychle udělat a hrozilo by jakékoliv poškození procesu. 
Nepředpokládá, že zastupitel pro komunikaci a koordinaci územního plánu bude měnit něco, 
co jsme si tady schválili. Pokud by p. Slovák chtěl něco dramaticky v tom zadání měnit, tak se 
můžeme domluvit, aby to prezentoval na zastupitelstvu. Souhlasí že p. Kosová udělala 
spoustu práce a patří jí za to velké díky.  
Dále zodpovídá dotaz ohledně spol Izolting, v rámci koaliční smlouvy se řeší i nějaké věci 
týkající se vazeb na město a budeme chtít, aby si vyřešili budoucí zakázky vůči městu a 
nedocházelo tímto ke střetu zájmu. 
A.Slovák – sděluje, že jeho společnost nemá s městem Rožnov p.R. v současné době žádnou 
smlouvu o dílo a žádnou zakázku. Dále odpovídá na dotaz, že jeho vize na územní plánování 
je taková, aby se určité návrhové plochy dostaly do návrhových ploch pro bydlení, aby lidé 
měli možnost si postavit bydlení v Rožnově. 
K. Kosová – odpovídá, že ta diskuze o nových návrhových plochách není nic nového. Z jiných 
měst víme, že samotné návrhové plochy tu situaci v Rožnově nevyřeší, jednak kvůli ceně 
stavebních pozemků. Větší množství návrhových ploch je mimo jiné moment, který vlastně v 
tuhle chvíli není legálně možný, protože návrhové plochy se musí vztahovat k nějakému 
předpokladu rozvoje města. Tento územní plán byl nastavený tak, aby prověřil, které návrhové 
plochy je možné reálně zastavět. Tady si zrovna myslí, že se potýkáme s tématem, se kterým 
se vypořádalo zadání ÚP, to je jeden z důvodů, pro který předpokládá, že nebude moct p. 
Slováka podpořit.  
M. Drápal – potvrzuje, že primárně jde o to, aby byly dostupné plochy pro bydlení. Pokud 
budou plochy pro bydlení dostupnější a budou reálně zastavitelné a nebudou zablokované, že 
se k nim nepůjde dostat a stavět na nich, tak je reálné, že cena těchto stavebních pozemků 
může jít do dolů. Každopádně názory na územní plán se tady liší, nicméně doufá, že v 
momentě, kdy budeme schvalovat územní plán jako celek, že dojde ke konsenzu, protože 
město územní plán potřebuje a potřebuje takový územní plán, který podpoří nejenom rozvoj 
obyvatelstva ale samotné město, aby se mohlo dál rozrůstat tak i v podnikání. 
M. Kokinopulos – sděluje, že všichni máme stejný mandát vzešlý z voleb a nepoměřuje se. 
K. Kosová – potvrzuje slova p. Drápaly, to je to co tady mělo zaznít, že územní plán je věc, 
která by měla procházet s velkým konsenzem zastupitelstva. 
A.Valasová – nerozumí proč p. Kosová není vhodný kandidát a proč k této změně musí dojít. 
Tady není důvod, aby p. Kosová předávala nějaké kompletní informace, když je ochotná mít 
ten území plán pod sebou v péči. Takže jestli nám jde všem o společnou věc, a to je kvalitní 
územní plán, tak si uvědomme, že ten původní je strašně starý dokument a ona dobře ví, jak 
to vypadá, když je špatně zpracovaný. 
R. Holiš – sděluje, že by chtěl slyšet návrh silnějšího kandidáta s koalice. Když si poměří 
zkušenosti p. Slováka a zkušenosti p. Kosové, tak bude volit p. Kosovou pro její 8 leté 
zkušenosti. 
M. Blinková – sděluje, že se tady poměřuje a hodnotí někdo, kdo ještě nedostal šanci ukázat, 
že je vhodný kandidát. Tato rozhodnutí jsou politická a byla i předtím. 
J. Kučera – by chtěl shrnout, že se tady teď jedná o osobě, která má zajistit, aby fungovala 
komunikace a spolupráce. 
__________________________________________________________________________ 
 
  
usnesení č. 9/2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako člena zastupitelstva města za město 
Rožnov pod Radhoštěm pro komunikaci a spolupráci města s odborem strategického rozvoje 
a projektů, oddělením územního plánování Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm v oblasti 
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pořizování územně plánovací dokumentace na území města Rožnov pod Radhoštěm ve 
volebním období 2022-2026 pana Ing. Antonína Slováka.  
 
Hlasování: Pro: 12, Proti: 6 (R. Holiš, K. Kosová, Z. Kypet,, R. Mácha, J. Pavlica, A. Valasová), 
Zdrželo se: 3 (J. Dlabajová, A. Slovák, P. Uličný), Nehlasovalo: 0  
  
usnesení č. ../2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako člena zastupitelstva města za město 
Rožnov pod Radhoštěm pro komunikaci a spolupráci města s odborem strategického rozvoje 
a projektů, oddělením územního plánování Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm v oblasti 
pořizování územně plánovací dokumentace na území města Rožnov pod Radhoštěm ve 
volebním období 2022-2026 paní Mgr. Kristýnu Kosovou.  
 
Hlasování: Pro: 7, Proti: 8 (M. Blinková, D. Drápala,, J. Fiedler, P. Jelínek, M. Kokinopulos, Z. 
Němeček, A. Slovák, P. Stolář), Zdrželo se: 6 (J. Dlabajová, M. Drápal, T. Gross, J. 
Koryčanský, J. Kučera,, R. Szeruda), Nehlasovalo: 0, U tohoto bodu nebyl splněn požadavek 
schválení nadpoloviční většinou  
 
 
11 - Delegování zástupce města Rožnov pod Radhoštěm a náhradníků na valné 
hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., - předkládá: Ing. Jan Kučera, 
MSc.   
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 hromadaPředstavenstvoDozorčí rada Valná hromadaValná 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. Do 
konce volebního období 2018-2022 byl osobou delegovanou na valné hromady za město 
Rožnov pod Radhoštěm starosta města Ing. Jiří Pavlica a jako první náhradník místostarostka 
města Mgr. Kristýna Kosová. Protože byli představitelé města na valné hromady delegováni 
jen na volební období 2018-2022, je nutné delegovat nového zástupce města Rožnov pod 
Radhoštěm na valné hromady společnosti VaK. Navrhujeme delegovat pro volební období 
2022-2026 jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm na valné hromady VaK 
místostarostku města Bc. Markétu Blinkovou a v případě, že se místostarostka města nebude 
moci některé z valných hromad VaK zúčastnit, navrhujeme delegovat na valnou hromadu 
místostarostu města Mgr. Tomáše Grosse. PředstavenstvoPředstavenstvo je statutárním 
orgánem společnosti VaK a má 7 členů, kteří jsou voleni valnou hromadou na funkční období 
4 let. Funkční období současného představenstva končí 6. června 2023. Současným členem 
představenstva za město Rožnov pod Radhoštěm je Ing. Radim Holiš. Dozorčí radaDozorčí 
rada je kontrolním orgánem společnosti VaK a má 7 členů, kteří jsou voleni valnou hromadou 
na období 4 let. Funkční období současné dozorčí rady končí 6. června 2023. Současným 
členem dozorčí rady za město Rožnov pod Radhoštěm je Ing. Lenka Střálková, která 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 2023, v první pol. roku 
2023. 
  
  
usnesení č. 10/2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm deleguje na všechny valné hromady společnosti 
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín, IČO 47674652, konané ve 
volebním období 2022-2026, jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm místostarostku 
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města Bc. Markétu Blinkovou. V případě, že se místostarostka města nebude moci některé z 
valných hromad společnosti zúčastnit, deleguje na valnou hromadu místostarostu města Mgr. 
Tomáše Grosse. 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, podmínkou je přitom 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. 
 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Blinková), Nehlasovalo: 0  
 
 
12 - Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Sdružení Mikroregion 
Rožnovsko - předkládá: Ing. Jan Kučera, MSc.   
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 hromadaValná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení. V souladu s čl. IX odst. 2 
aktuálně platných stanov Sdružení (příloha č. 1 projednávaného bodu) 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. Do konce volebního období 
2018-2022 byl osobou oprávněnou zastupovat město na valných hromadách starosta města 
Ing. Jiří Pavlica a jako první náhradník místostarostka města Mgr. Kristýna Kosová, a to na 
základě usnesení zastupitelstva města č. 34/18/ZM/14/09/2021. Protože tímto usnesením byli 
uvedení představitelé města oprávněni k účasti na valné hromadě do konce předchozího 
volebního období, je nutné zvolit nového zástupce města na volební období 2022-2026. 
Navrhujeme určit jako osobu oprávněnou zastupovat město na valných hromadách Sdružení 
starostu města Ing. Jana Kučeru, MSc. a jako prvního náhradníka místostarostu města Mgr. 
Tomáše Grosse. 
  
  
usnesení č. 11/2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 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 2022-2026 je, v souladu s platnými stanovami Sdružení, starosta města Ing. 
Jan Kučera, MSc. V případě, že se starosta města nebude moci některé z valných hromad 
Sdružení zúčastnit, účastní se valné hromady za město Rožnov pod Radhoštěm místostarosta 
Mgr. Tomáš Gross. Starostovi i místostarostovi se ukládá, aby na nejbližším zasedání 
Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm po konání valné hromady informovali o 
rozhodnutích přijatých valnou hromadou.  
 
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
 
 
13 - Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Sdružení obcí Mikroregionu 
Vsetínsko - předkládá: Ing. Jan Kučera, MSc.   
Důvodová zpráva:  
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Město Rožnov pod Radhoštěm je členem Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem 
Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČO 702 38 880 (dále jen jako "SOMV"). Orgány Sdružení jsou: 
• Valná hromada (nejvyšší orgán SOMV) • Rada SOMV(statutární orgán SOMV, má 7 členů, 
které volí valná hromada) • Revizní komise (kontrolní orgán SOMV, má 3 členy, které volí valná 
hromada) Valná hromadaValná hromada je nejvyšším orgánem SOMV, která se skládá ze 
zástupců všech členských obcí. Podle čl. XI. odst. 2 aktuálně platných stanov zastupuje člena 
SOMV na zasedáních valné hromady starosta nebo místostarosta členské obce, ledaže 
příslušný orgán obce určí jinou osobu, coby svého zástupce. To znamená, že k zastupování 
města na valných hromadách SOMV je tak v souladu s tímto ustanovením bez dalšího 
pověření oprávněn jak starosta, tak kterýkoliv z místostarostů, avšak zastupitelstvo města 
může k tomuto zastupování svým usnesením určit jinou osobu. Aby bylo zřejmé, do čí 
odpovědnosti zastupování města Rožnov pod Radhoštěm na valných hromadách SOMV 
primárně spadá, předkládáme zastupitelstvu města návrh usnesení, kterým bude povinnost 
účastnit se valných hromad a hájit na nich zájmy města Rožnov pod Radhoštěm uložena 
novému zástupci pro volební období 2022-2026. Doposud město Rožnov pod Radhoštěm 
zastupoval a hájil zájmy města na valných hromadách v souladu se stanovami SOMV a 
usnesením zastupitelstva města č. 20/15/ZM/23/02/2021 místostarosta města RNDr. Jiří 
Melcher. Jelikož tímto usnesením nebylo zastupování města panem RNDr. Jiřím Melcherem 
omezeno žádným časovým obdobím, je nutné jej zrušit (viz. návrh usnesení písm. a). Ostatní 
orgány Sdružení – rada SOMV a revizní komise Členy těchto orgánů volí valná hromada 
SOMV na funkční období 4 let. Členské obce mají v souladu se stanovami SOMV právo své 
zástupce do těchto orgánů navrhovat. Aktuálně je členem Rady SOMV místostarosta města 
RNDr. Jiří Melcher, který byl do této funkce navržen na základě usnesení zastupitelstva města 
č. 20/15/ZM/23/02/2021. Ze stanov SOMV vyplývá, že pokud členu Rady SOMV Revizní 
komise SOMV nezanikne pověření zastupovat obec v příslušném orgánu SOMV (případně 
funkce nezanikne z jiného stanoveného důvodu), trvá jeho funkce až do jmenování nových 
členů Rady SOMV a Revizní komise SOMV valnou hromadou, a to i v případě, že členu Rady 
SOMV nebo Revizní komise SOMV po komunálních volbách 2022 zanikl mandát člena 
zastupitelstva členské obce SOMV. Dle aktuální informace ze strany SOMV je připravována 
mimořádná valní hromada, která se bude konat nejdříve 2.12.2022 a nejpozději 7.3.2023, a 
na níž budou v návaznosti na komunální volby 2022 zvoleni noví členové Rady SOMV a 
Revizní komise SOMV na další 4 roky. Z toho důvodu navrhujeme přijat usnesení, jímž bude 
navržen do funkce člena Rady SOMV zástupce města Rožnov pod Radhoštěm pro další 
funkční období. Navrhujeme určit jako osobu oprávněnou k zastupování města na valných 
hromadách SOMV místostarostu města Mgr. Tomáše Grosse a jako prvního náhradníka 
starostu města Ing. Jana Kučeru, MSc. Zástupcem města Rožnov pod Radhoštěm do Rady 
SOMV navrhujeme určit místostarostu města Mgr. Tomáše Grosse. 
  
  
usnesení č. 12/2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm a) zrušuje své usnesení č. 20/15/ZM/23/02/2021 
ze dne 23. 2. 2021, kterým určilo zástupce města Rožnov pod Radhoštěm na všechny valné 
hromady Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČO 
70238880. b) určuje zástupcem města Rožnov pod Radhoštěm na valných hromadách 
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, konaných ve volebním období 2022-2026, primárně 
místostarostu města Mgr. Tomáše Grosse. V případě, že se místostarosta města nebude moci 
některé z valných hromad Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko zúčastnit, zmocňuje pro 
volební období 2022-2026 jako náhradníka starostu města Ing. Jana Kučeru, MSc. Určeným 
zástupcům 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 Sdružení obcí Mikroregionu 
Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČO 70238880, místostarostu města Mgr. 
Tomáše Grosse. 
 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (T. Gross), Nehlasovalo: 0  
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14 - Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Místní akční skupiny 
Rožnovsko - předkládá: Ing. Jan Kučera, MSc.   
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) Usnesením zastupitelstva města č. 37/18/ZM/14/09/2021 byl s účinností od 15. 9. 2021 
zmocněn na všechny valné hromady a na jednání Výběrové komise MAS Rožnovsko, konané 
do konce volebního období 2018-2022 jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm starosta 
města Ing. Jiří Pavlica a pro případ, že by se starosta nemohl některé z valných hromad nebo 
jednání Výběrové komise zúčastnit, byl zmocněn k účasti na valné hromadě nebo jednání 
Výběrové komise za město Rožnov pod Radhoštěm Ing. Michal Laktiš, vedoucí odboru 
strategického rozvoje a projektů Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm. Podle čl. 5 bodu 
5.2.3. a bodu 5.5.4. platných stanov (viz. příloha č. 1) platí, že je-li členem – partnerem MAS 
právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji na zasedání Valné hromady a na zasedání 
Výběrové komise zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního 
orgánu. 
  
S ohledem na skutečnost, že zmocnění k zastupování na zasedáních valné hromady a na 
jednání Výběrové komise MAS Rožnovsko bylo výše uvedeným usnesením stanoveno jen do 
konce volebního období 2018-2022, nutno zmocnit nového zástupce pro volební období 2022-
2026. Navrhujeme zmocnit k zastupování na zasedáních valné hromady a na jednání 
Výběrové komise MAS Rožnovsko místostarostku města Bc. Markétu Blinkovou a jako prvního 
náhradníka Ing. Michala Laktiše, vedoucího odboru strategického rozvoje a projektů 
Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm.  
  
  
usnesení č. 13/2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm a) zmocňuje na všechny valné hromady a na 
jednání Výběrové komise zapsaného spolku Místní akční skupina Rožnovsko, z. s., se sídlem 
Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO 270 34 925, konané ve volebním období 2022-2026, jako 
zástupce města Rožnov pod Radhoštěm místostarostku města Bc. Markétu Blinkovou. V 
případě, že se místostarostka města nebude moci některé z valných hromad spolku nebo 
jednání Výběrové komise zúčastnit, zmocňuje zastupitelstvo města k účasti na valné hromadě 
nebo jednání Výběrové komise za město Rožnov pod Radhoštěm Ing. Michala Laktiše, 
vedoucího odboru strategického rozvoje a projektů Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm. 
b) uděluje zmocněným osobám pravomoc udělovat plnou moc v případě zastupování další 
osobou ve výše uvedených záležitostech. 
 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Blinková), Nehlasovalo: 0  
 
 
15 - Pověření zastupitele funkcí „Politik pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21“ 
- předkládá: Ing. Jan Kučera, MSc.   
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 
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akceptovalo, je třeba určit člena politického vedení města, který bude plnit funkci tzv. „politika 
pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21“. Do konce volebního období 2018-2022 
zastávala tuto funkci na základě usnesení zastupitelstva města č. 35/18/ZM/14/09/2021 Mgr. 
Kristýna Kosová. 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. Navrhujeme, aby 
funkci tzv. „politika pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21“ ve volebním období 2022-
2026 zastával starosta města Ing. Jan Kučera, MSc. 
 
__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
K. Kosová – chce poděkovat všem kolegům z úřadu, kteří se na auditech podíleli a díky tomu 
je obhájili a předložili závěrečné zprávy. Děkuje úřadu za to, že se postupně posouvá, že 
dokáže svou práci obhájit a vysvětlit a že dokáže hledat i ty body, kde se můžeme posouvat 
do budoucna.  
__________________________________________________________________________ 
 
usnesení č. 14/2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm pověřuje starostu města Ing. Jana Kučeru, MSc. 
pro volební období 2022-2026 funkcí „politika pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21“. 
 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 1 (J. Dlabajová), Zdrželo se: 1 (J. Kučera,), Nehlasovalo: 0  
 
 
16 - Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města - předkládá: Ing. 
Jan Kučera, MSc.   
Důvodová zpráva:  
Dle ustanovení § 72 odst. 2 zákona o obcích může obec neuvolněnému členovi zastupitelstva 
poskytovat za výkon funkce odměnu, a to ve výši stanovené zastupitelstvem obce a ode dne 
stanoveného zastupitelstvem obce, nejdříve však ode dne přijetí usnesení zastupitelstva obce, 
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kterým odměnu stanovilo. Dle § 72 odst. 3 zákona o obcích pozbývá usnesení zastupitelstva 
obce o odměnách neuvolněným členům zastupitelstva obce účinnosti ukončením funkčního 
období zastupitelstva obce, které odměnu stanovilo. O odměnách nově zvolených zastupitelů 
tak může rozhodnout výlučně jen nově zvolené zastupitelstvo a v novém funkčním období 
nelze odměňovat neuvolněné členy zastupitelstva na základě rozhodnutí předchozího 
zastupitelstva obce. Výši odměn uvolněných členů zastupitelstev obcí a maximální výši odměn 
neuvolněných členů zastupitelstev obcí upravuje nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn 
členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. V 
předchozím volebním období byli neuvolnění členové zastupitelstva města odměňováni 
zpočátku na základě usnesení zastupitelstva města č. 21/I ze dne 30. 10. 2018 a s účinností 
od 1. 3. 2019 podle Zásad pro poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, 
členům výborů zastupitelstva města, komisí rady města a zvláštních orgánů (dále jen jako 
"Zásady"), schválených zastupitelstvem města usnesením č. 8/III ze dne 19. 2. 2019 a 
aktualizovaných usnesením zastupitelstva města č. 12/IX ze dne 11. 2. 2020 s účinností od 1. 
3. 2020. V Zásadách je stanovena: • výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města 
a výše souhrnné odměny poskytované při souběhu funkcí a pravidla pro její poskytování, • 
výše a pravidla pro poskytování odměn pro členy a předsedy komisí rady a výborů 
zastupitelstva, kteří nejsou členy zastupitelstva města a • postup při zpracování podkladů pro 
vyplácení odměn a způsob jejich vyplácení.Vzhledem k tomu, že v souladu se zákonnou 
úpravou lze neuvolněné členy zastupitelstva města odměňovat jen na základě rozhodnutí nově 
zvoleného zastupitelstva, předkládáme zastupitelstvu ke schválení usnesení, dle kterého 
budou neuvolněným zastupitelům poskytovány odměny ve výši stanovené v platných 
Zásadách. Pro úplnost uvádíme, že dle Zásad výše měsíční odměny neuvolněného radního 
bez dalších funkcí činí 9 413 Kč a výše měsíční odměny neuvolněného zastupitele bez dalších 
funkcí činí 2 353 Kč. 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. Podrobněji viz. Zásady, které tvoří přílohu č. 1 tohoto bodu.  
  
__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
P. Jelínek – navrhuje, aby členové komisí mohli mít bezplatné parkování. PODNĚT 
R. Szeruda – navrhujeme z důvodu vyšší inflace navýšení odměn o 25 %. 
J. Kučera – se dotazuje, jestli je to myšleno jako návrh nebo podnět. Neboť výše odměn 
zastupitelů a radních je podle tabulek a podle zákona. 
R. Sreruda – odpovídá, že pokud je to v rámci zákona, tak navrhuje navýšení odměn alespoň 
u komisí a výborů. PODNĚT  
T. Gross – informuje, že pro zvýšení efektivity jednání těchto komisí, bude docházet ke snížení 
počtu členů komisí pod číslo 10, chceme udržet lichý počet kvůli hlasování. Dále by chtěl 
požádat, aby všichni nominovali do těchto komisí opravdu odborníky. 
__________________________________________________________________________ 
  
usnesení č. 15/2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva města ve výši stanovené v Zásadách pro poskytování odměn neuvolněným 
členům zastupitelstva města, členům výborů zastupitelstva města, komisí rady města a 
zvláštních orgánů města, číslo předpisu PZ/10, schválených usnesením zastupitelstva města 
č. 8/III ze dne 19. 2. 2019 a aktualizovaných usnesením zastupitelstva města č. 12/IX ze dne 
11. 2. 2020, dle důvodové zprávy a předložené přílohy.  
 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 3 (J. Dlabajová, M. Drápal, P. Uličný), Nehlasovalo: 
0  
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D) Odbor finanční 
17 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 12 - předkládají: Ing. Jan 
Kučera, MSc., Ing. Martin Hrnčárek   
Důvodová zpráva:  
Na základě požadavků jednotlivých odborů předkládáme ke schválení rozpočtové opatření 
č.12 ke sválení.V tomto rozpočtovém opatření na straně příjmů zapojujeme většinově dotace, 
které jsou následně zaslány našim příspěvkovým organizacím. Dalšími aktualizovanými příjmy 
jsou např. nájmy Společenského domu, jejichž výše přesáhla plán. Z vlastních zdrojů jde o již 
druhou aktualizaci příjmů z pobytových poplatků na celkovou výši 4,8 mil Kč. Tento poplatek 
byl např. v roce 2020 inkasován ve výši 1,8 mil Kč. Po zvýšení sazby z 21 na 50 Kč/osoba/noc 
a s přihlédnutím k silné turistické sezóně, je tedy městský rozpočet posílen o částku + 3 mil 
Kč.V oblasti daní dochází k bezprecedentnímu nárůstu u daně z přidané hodnoty (aktualizace 
provedena v dřívějším ROP) a daně z příjmu právnických osob. Již v tomto okamžiku je 
přeplněn plánovaný příjem o částku 6,3 mil Kč a dle predikcí MFČR lze očekávat další 
navýšení v prosinci 2022. Celkově lze odhadovat navýšení daňových příjmů města v roce 2022 
o cca 36 mil Kč oproti plánu k 1.1.2022, z toho dřívějším ROP již bylo 10 mil zapracováno. 
Tyto neočekávané příjmy, které jsou způsobeny extremní inflací budou mít vliv na výši volných 
prostředků (přecházejícího zůstatku) ke konci roku 2022 a budou mít tedy pozitivní vliv na 
příjmovou stránku rozpočtu 2023. Je však třeba upozornit, že se díky inflaci snižuje hodnota 
,,peněz" a toto se projeví na výdajové stránce rozpočtu, kdy jednotlivé kapitoly budou muset 
být posíleny o inflační nárůsty bez vlivu na množství objednaných služeb či staveb. Kombinace 
zvýšených příjmů a pozdější fakturace významných investičních akcí dochází k dočasnému 
přebytku cash-flow města a z tohoto důvodu FO tyto prostředky ukládá na termínované vklady 
u velkých bank s různou frekvencí úložky a sazeb. Předpokládáme příjmové úroky z těchto 
vkladů ke konci letošního roku na úrovni plus 2,6 mil Kč. Na výdajové straně jsou mimo 
zapojení průtokových dotací a rozdělování příspěvků p.o. významnější pouze 2 položky, a to 
navýšení investiční rezervy Odboru investic, která slouží ke krytí případných víceprací, které 
mohou v závěru investiční sezóny nastat a zapojení úroků, které banka musí městu platit z 
úvěru, který byl zajištěn tvz. SWOP operací. Díky zvyšujícím se úrokovým sazbám lze tedy 
očekávat inkaso ve výši 0,8 mil Kč. (ve výdajové straně mínusem). Tento desetiletý kontrakt 
skoční v 06/2023.  
  
  
usnesení č. 16/2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2022 v 
rozsahu 1.059 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy. 
 
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
 
  
E) Odbor školství a kultury 
18 - Individuální dotace 2022 III. kolo - předkládají: Ing. Jan Kučera, MSc., Mgr. Lucie 
Vančurová   
Důvodová zpráva:  
V souladu s časovým harmonogramem individuálních dotací pro rok 2022 a s čl. VIII Zásad 
pro poskytování dotací z rozpočtu města schválených Zastupitelstvem města Rožnov pod 
Radhoštěm dne 12.11.2020 usnesením č. 8/13/ZM/12/11/2020 (dále jen Dotační zásady) byla 
podána v rámci třetího kola jedna žádost o individuální dotaci, jejíž požadavek převyšoval 
částku 50 000 Kč. V souladu se zákonem o obcích a dotačními zásadami je poskytování dotací 
přesahující částku 50 000 Kč vyhrazeno zastupitelstvu města, proto Vám tuto žádost 
předkládáme k projednání. 
Jedná se o žádost ev. č. IND III/4 Základní školy Sedmikráska, o. p. s. na "Stravování žáků ZŠ 
Sedmikráska". Individuální dotaci by škola použila na úhradu nákladů související s provozní 
režii stravování žáků ZŠ Sedmikráska, kteří se stravují ve školní jídelně na ZŠ Pod Skalkou. 
Předmětnou žádost projednala rada města dne 23. září a doporučuje zastupitelstvu města 
žádost podpořit v požadované výši. 
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Usnesení Rady města č. 2578/145/RM/23/09/2022 
Rada města Rožnov pod Radhoštěm doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální 
dotaci Základní škole Sedmikráska, o. p. s., se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, IČ 25853708 ve výši 100 000 Kč na projekt Stravování žáků ZŠ Sedmikráska dle 
důvodové zprávy, předložených příloh a úprav projednaných na jednání rady města. Rada 
města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit žádost o poskytnutí této 
individuální dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm. 
  
__________________________________________________________________________ 
 
Pozn: staženo z programu.  
__________________________________________________________________________ 
 
usnesení č. ../2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace 
Základní škole Sedmikráska, o.p.s., se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, IČ 25853708 ve výši 100 000 Kč na projekt Stravování žáků ZŠ Sedmikráska dle 
důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1 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. 
 
Hlasování: Pro: 0, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 21 (M. Blinková, J. Dlabajová, M. 
Drápal, D. Drápala,, J. Fiedler, T. Gross, R. Holiš, P. Jelínek, M. Kokinopulos, J. Koryčanský, 
K. Kosová, J. Kučera,, Z. Kypet,, R. Mácha, Z. Němeček, J. Pavlica, A. Slovák, P. Stolář, R. 
Szeruda, P. Uličný, A. Valasová)  
 
 
19 - Projednání a schválení programů programové dotace a časový harmonogram pro 
poskytování dotací pro rok 2023 - předkládají: Ing. Jan Kučera, MSc., Mgr. Lucie 
Vančurová   
Důvodová zpráva:  
V souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm 
předkládáme zastupitelstvu města k vyhlášení Programy programové dotace a časový 
harmonogram pro podávání žádostí o dotace, pro posuzování a hodnocení těchto žádostí a 
pro poskytování dotací na rok 2023. 
Každý vyhlašovaný program v souladu s § 10c odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech specifikuje věcné, obsahové, formální, časové a finanční podmínky pro poskytování 
programové dotace z rozpočtu města tím, že: 
 
• určuje účel, na který mohou být peněžní prostředky z programové dotace poskytnuty, a 
důvody podpory zabezpečení stanoveného účelu programové dotace, 
• podrobněji vymezuje okruh žadatelů o programovou dotaci, 
• upřesňuje finanční podmínky poskytnutí programové dotace tím, že stanoví předpokládaný 
celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu zabezpečení 
stanoveného účelu a že určuje maximální výši programové dotace v jednotlivém případě, popř. 
kritéria pro stanovení výše programové dotace, 
• vymezuje lhůtu pro podání žádostí o programovou dotaci a lhůtu pro rozhodnutí o 
programové dotaci, 
• upřesňuje podklady a náležitosti žádostí o programovou dotaci, 
• konkretizuje postup posuzovatelů a hodnotitelů při hodnocení žádostí o programovou dotaci, 
• stanoví kritéria pro hodnocení žádostí o programovou dotaci, 
• případně definuje další podmínky pro poskytnutí programové dotace. 
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Pro rok 2023 jsou vyhlašovány následující programy: 
PROGRAM I – Sportovní jednorázové aktivity a akce 
PROGRAM II – Částečná úhrada provozních nákladů spolků, v jejichž vlastnictví jsou 
sportovní zařízení 
PROGRAM III – Částečná úhrada pronájmu sportovních zařízení 
PROGRAM IV – Podpora pravidelného sportu dětí a mládeže 
PROGRAM V – Podpora organizačního zajištění zvyšování kvality života seniorů 
PROGRAM VI – Podpora aktivit a akcí v oblasti kultury 
PROGRAM VII – Podpora komunitního života 
PROGRAM VIII – Podpora vzdělávacích činností 
PROGRAM IX – Podpora spolupráce mezi partnerskými městy 
PROGRAM X – Podpora aktivit a akcí v oblasti životního prostředíVěcně a obsahově jsou 
vyhlašované programy totožné s programy podpory roku 2022, pouze u PROGRAMU II a 
PROGRAMU V dochází k úpravám finančních podmínek (zastupitelstvo města projednalo dne 
13.9.2022).Finanční podmínky vyhlašovaných programů:ProgramNázev programufinanční 
podmínky v 2022navržené úpravy pro rok 2023I.Podpora sportovních jednorázových aktivit a 
akcíprogramová dotace max. do 70% celkových rozpočtových výdajů/nákladů projektu, v 
rozmezí 3 000Kč až 150 000Kčbeze změnII.Částečná úhrada provozních nákladů spolků, v 
jejichž vlastnictví jsou sportovní zařízeníprogramová dotace max. do 50% celkových 
rozpočtových výdajů/nákladů projektu, v rozmezí 5 000Kč až 2 350 000Kčprogramová dotace 
max. do 50% celkových rozpočtových výdajů/nákladů projektu, v rozmezí 5 000Kč až 2 700 
000KčIII.Částečná úhrada pronájmu sportovních zařízeníprogramová dotace max. do výše 
pronájmu sportovního zařízení za 1 hodinu účtovanou správcem nebo majitelem zařízeníbeze 
změnIV.Podpora pravidelného sportu dětí a mládežeprogramová dotace v rozmezí 2 000Kč 
až 250 000Kčbeze změnV.Podpora organizačního zajištění zvyšování kvality života 
seniorůprogramová dotace max. do 80% celkových rozpočtových výdajů/nákladů projektu, v 
rozmezí 5 000Kč až 370 000Kčprogramová dotace max. do 90% celkových rozpočtových 
výdajů/nákladů projektu, v rozmezí 5 000Kč až 500 000KčVI.Podpora aktivit a akcí v oblasti 
kulturyprogramová dotace max. do 70% celkových rozpočtových výdajů/nákladů projektu, v 
rozmezí 5 000Kč až 150 000Kčbeze změnVII.Podpora komunitního životaprogramová dotace 
max. do 70% celkových rozpočtových výdajů/nákladů projektu, v rozmezí 5 000Kč až 30 
000Kčbeze změnVIII.Podpora vzdělávacích činnostíprogramová dotace max. do 70% 
celkových rozpočtových výdajů/nákladů projektu, v rozmezí 5 000Kč až 50 000Kčbeze 
změnIX.Podpora spolupráce mezi partnerskými městy programová dotace max. do 70% 
celkových rozpočtových výdajů/nákladů projektu, v rozmezí 5 000Kč až 100 000Kčbeze 
změnX.Podpora aktivit a akcí v oblasti životního prostředíprogramová dotace max. do 70% 
celkových rozpočtových výdajů/nákladů projektu, v rozmezí 3 000Kč až 40 000Kčbeze změn 
Lhůty stanovené v časovém harmonogramu pro podávání žádostí o dotace, pro posuzování a 
hodnocení těchto žádostí a pro poskytování dotací na rok 2023 se řídí ustanoveními § 10a - § 
10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 
 
__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
M. Blinková – chce novým kolegům připomenout, že sociální oblasti se neschvalují 
zastupitelstvem, ale schvaluje mikroregion Rožnovsko, který sdružuje všechny obce a ty 
podpory jdou za všemi obcemi pro jednotlivé poskytovatele. 
R. Holiš – apeluje, na všechny spolky, aby ve chvíli, kdy budou žádat město tak, aby byly 
aktivní i vůči kraji.  
J. Kučera – žádá spolky ať podávají své žádosti také na kraji. 
T. Gross – doplňuje, že tuto informaci má i z ministerstva kultury, abychom zkusili čerpat 
zdroje, pokud jsou k dispozici a jsou administrativně jednoduché a je zde možnost ušetřit 
finanční prostředky.  
__________________________________________________________________________ 
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usnesení č. 17/2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a v souladu se Zásadami pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm schválenými zastupitelstvem 
města dne 12. 11. 2020 vyhlašuje programy programové dotace a dále schvaluje časový 
harmonogram pro poskytování dotací pro rok 2023 ve znění uvedeném v předložených 
přílohách projednávaného bodu. Schválené programy a časový harmonogram jsou součástí 
tohoto usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
  
 
F) Odbor správy majetku 
20 - Prodej pozemků města p. č. 2300/12, p. č. 2300/13, p. č. 2300/14, p. č. 2300/15, p. č. 
2300/16 a p. č. 2767/54 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm - Dolní Paseky ulice V Mokrém - 
předkládají: Ing. Jan Kučera, MSc., Ing. Michaela Hanzl   
Důvodová zpráva:  
Majetkoprávní oddělení obdrželo žádost pana Dxxxxx Oxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm na prodej části městského pozemku p. č. 2300/7 v k.ú. Rožnov 
pod Radhoštěm, který je dlouhodobě užíván jako součást zahrady rodinného domu. 
Žádost byla projednána dne 11.10.2021 Ing. Lenkou Pavelkovou na místě samém a následně 
v koordinační skupině města dne 12.10.2021. 
 
Z projednání vyplynula nutnost řešit záležitost v rozsahu zaměření celé lokality včetně 
projednání se společností Městské lesy Rožnov, s.r.o., protože dle orientačního šetření bylo 
zjištěno, že pozemky připlocené soukromými subjekty se nacházejí v severní části podél 
místní komunikace a vodního toku a to části pozemku p. č. 2300/11 - ostatní plocha neplodná 
půda, z východu je užívána část pozemku p. č. 2767/13 - zahrada a z jižní strany část lesních 
pozemků p. č. 2300/7 a p. č. 2767/8, to vše v majetku města Rožnov pod Radhoštěm. 
 
Veškeré pozemky uvedené v této důvodové zprávě se nacházejí v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm. 
 
Po zjištění rozsahu dotčených pozemků města byli kontaktováni manželé Oxxxxxxx, Pxxxx 
Bxxxxx a Oxxxxxx Fxxxx, se kterými bylo zahájeno jednání o možnosti narovnání 
majetkoprávních vztahů v dané lokalitě. Manželé Oxxxxxxx požádali o přerušení jednání z 
důvodu prověření zápisů na katastrálním pracovišti ve Valašském Meziříčí, vzhledem k tomu, 
že nemovitost byla předmětem dědictví a rozsah zaplocených městských pozemků jim nebyl 
v plném rozsahu znám. 
  
Ze strany majetkoprávního oddělení byl navržen tento postup: Zaměření příslušné lokality, 
zpracování znaleckých posudků na stanovení ceny v místě a čase obvyklé včetně stanovení 
výše náhrad za vynětí z lesního půdního fondu (lesní pozemky) a následný prodej současným 
vlastníkům nemovitostí, kteří pozemky užívají a zároveň se o ně i starají. Odborný lesní 
hospodář p. R. Polášek a následně Bc. Václav Tkáč souhlasili s vyjmutím zaplocených částí 
lesních pozemku z lesního půdního fondu a následným prodejem. Dotčené plochy lesních 
pozemků p. č. 2300/7 a p. č. 2767/8 se nacházejí v prudkém svahu a bezprostředně navazují 
na stavby rodinných domů, nejsou tedy vhodné pro zalesnění z hlediska bezpečnosti 
soukromých staveb a nepřístupnosti pro potřeby lesní hospodářské činnosti. 
 
V květnu roku 2022 bylo jednání s vlastníky obnoveno na jejich žádost po obdržení vyjádření 
katastrálního úřadu.  
 
Pro zaměření lokality byl vytvořen geometrický plán č. 6979-37/2022 ze dne 21.7.2022 ( dále 
jen "geometrický plán"), který je přílohou č. 1 projednávaného bodu. Geometrickým plánem 
byly odděleny a nově označeny pozemky p. č. 2300/12, p. č. 2300/14 a p. č. 2300/16 oddělené 
z pozemku p. č. 2300/11 (pozemky vyznačené červeně). Dále byl oddělen a nově označen 
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pozemek p. č. 2767/54 vzniklý z části pozemku p. č. 2767/13 (pozemek vyznačený modře) a 
pozemky p. č. 2300/13 a p. č. 2300/15 vzniklé z částí pozemku p. č. 2300/7 a p. č. 2767/8 - 
lesní pozemek (pozemky označené žlutě). Všechny nově oddělené pozemky byly na základě 
geometrického plánu zapsány do katastru nemovitostí. U lesních pozemků proběhlo správní 
řízení o trvalém odnětí pozemků pro plnění funkcí lesa. V situačním snímku, který tvoří přílohu 
č. 2 projednávaného bodu, jsou jednotlivé nově vzniklé pozemky označeny a popsány.  
 
Majetkoprávní oddělení odboru správy majetku předkládá k projednání a schválení 
návrh na prodej: 
1. Pozemku p. č. 2300/12 o výměře 61 m2  a pozemku p. č. 2300/13 o výměře 196 m2 ve 
prospěch Lxxxxxx Oxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. 
Manželé Oxxxxxxx doložili notářský zápis - smlouvu o manželském majetkovém režimu, na 
základě které požádala o převod pozemků uvedených výše pouze paní Lxxxxxx Oxxxxxxx , 
2. Pozemku p. č. 2300/14 o výměře 64 m2 a pozemku p. č. 2300/15 o výměře 274 m2 ve 
prospěch Pxxxx Bxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
3. Pozemku p. č. 2300/16 o výměře 50 m2 a pozemku p. č. 2767/54 o výměře 28 m2 ve 
prospěch manželů Oxxxxxxx Fxxxxx a Mxxxx Fxxxxxxx, oba trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxx 756 
61 Rožnov pod Radhoštěm a Jxxx Fxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm.  
Záměr na prodej výše uvedených pozemků byl schválen radou města dne 23.09.2022 
usnesením č. 2584/145/RM/23/09/2022 a vyvěšen na úřední desce v době od 03.10.2022 do 
19.10.2022, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. V době zveřejnění záměru na 
úřední desce nebyly vzneseny žádné připomínky či podněty.  
 Pro stanovení ceny obvyklé pozemků p. č. 2300/12, p. č. 2300/14, p. č. 2300/16 a p. č. 
2767/54 , které nejsou pozemky lesními, byl zpracován "Znalecký posudek č. 29/4362/2022" 
ze dne 10.6.2022 xxxx Jxxxx Mxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , tvořící přílohu č. 3 
projednávaného bodu. Dle znaleckého posudku je cena v místě a čase obvyklá stanovena na 
300,- Kč/m2. Náklady na zpracování znaleckého posudku hradili žadatelé. 
 
Pro stanovení ceny v místě a čase obvyklé pozemků p. č. 2300/13 a p. č. 2300/15, které byly 
pozemky lesními, byl vypracován "Znalecký posudek ev.č. 445-06/22" ze dne 27.08.2022 xxx. 
Mxxxxx Nxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, který je přílohou č. 4 
projednávaného bodu. Dle znaleckého posudku je cena obvyklá stanovena na 20,- Kč/m2. K 
ceně pozemku s charakterem lesa bude připočtena výše komplexních náhrad škod na lesních 
pozemcích vypočtená znaleckým posudkem ev. č. 441-02/22 zpracovaným xxxx Mxxxxx 
Nxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tvořící přílohu č. 5 projednávaného 
bodu. Náhrada za trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa je stanovena ve výši 
54,054 Kč/m2. Celková cena za m2 pozemku p. č. 2300/13 a p. č. 2300/15 je tedy po 
zaokrouhlení cca 74 Kč/m2. Zpracování znaleckých posudků č. 445-06/22 a 441-02/22 hradilo 
město Rožnov pod Radhoštěm a náklady jsou rozpočítány do celkové kupní ceny pro 
jednotlivé kupující. 
Majetkoprávní oddělení předkládá k projednání a schválení návrh: 
1. Kupní smlouvy č. 222/2022/OSM na prodej pozemku p. č. 2300/12 a p. č. 2300/13, kdy 
kupujícím je Lxxxxxx Oxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. 
Celková cena ve výši 36 515,- Kč bude zaplacena kupující jednorázově (viz. příloha č. 6 - 
kupní smlouva č. 222/2022/OSM ), kdy součástí celkové kupní ceny jsou i náklady ve výši 1/3 
nákladů na zpracování geometrického plánu - 1 700,- Kč, 1/2 nákladů na zpracování 
znaleckých posudků č. 445-06/22 a č. 441-02/22 - 2 000,- Kč a částky 10 595,- Kč za trvalé 
odnětí pozemku p. č. 2300/13 z lesního půdního fondu.  
2. Kupní smlouvy č. 225/2022/OSM na prodej pozemku p. č. 2300/14 a p. č. 2300/15, kdy 
kupujícím je Pxxxx Bxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. 
Celková cena ve výši 43 191,- Kč bude zaplacena dle dohody s panem Pxxxxx Bxxxxxxx takto: 
po podpisu smlouvy bude uhrazena částka 23 191,- Kč do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy, 
zbytek kupní ceny tj. 20 000,- Kč bude uhrazena v 10 měsíčních splátkách ve výši 2 000,- 
Kč/měsíc. Kupní smlouva bude vložena do katastru nemovitostí po zaplacení částky 23 191,- 
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Kč. Zároveň bude proveden vklad pro zajištění dluhu a to formou zřízení zástavního práva a 
zákazu zatížení k převáděným pozemkům (viz. příloha č. 7 - kupní smlouva č. 225/2022/OSM). 
Součástí celkové ceny jsou náklady ve výši 1/3 nákladů na zpracování geometrického plánu - 
1 700,- Kč, 1/2 nákladů na zpracování znaleckých posudků č. 445-06/22 a č. 441-02/22 - 2 
000,- Kč a částky 14 811,- Kč za trvalé odnětí pozemku p. č. 2300/15 z lesního půdního fondu.  
3. Kupní smlouvy č. 223/2022/OSM na prodej pozemku p.č. 2300/16 a p.č. 2767/54, kdy 
kupujícími jsou manželé Oxxxxxx Fxxxx a Mxxxx Fxxxxxxx, oba trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxx, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, kteří nabydou do společného jmění manželů ideální 1/2 
převáděných pozemků a Jxxx Fxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, která nabyde do svého vlastnictví ideální 1/2 převáděných pozemků. Celková 
cena výši 25 100,- Kč bude kupujícími zaplacena jednorázově. (viz. příloha č. 8 - kupní 
smlouva č. 223/2022/OSM). Kdy součástí této celkové ceny jsou náklady a to ve výši 1/3 
nákladů na zpracování geometrického plánu - 1 700,- Kč. 
 
Součástí projednávaného bodu je i fotodokumentace :  
Příloha č. 9 - fotodokumentace p. č. 2300/12 a p. č. 2300/13 
Příloha č. 10 - fotodokumentace p. č. 2300/14 a p. č. 2300/15 
Příloha č. 11 - fotodokumentace p. č. 2300/16 a p. č. 2767/54 
   
__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
M. Drápal – se dotazuje na jeden pozemek, který úzce navazuje na cestu do Mokrého, zda se 
neuvažovalo ho použít jako výhybnu. PODNĚT  
M. Hanzl – odpovídá, že žádný člen koordinační skupiny s touto myšlenkou nepřišel. 
R. Holiš – se dotazuje, zda nebylo uvažováno průtok rozšiřovat. PODNĚT  
M. Hanzl – odpovídá, že tato skutečnost v případě přívalových dešťů nebyla v rámci 
koordinační skupiny brána v potaz.  
P. Jelínek – podotýká, že oba podněty byly dobré a navrhuje počkat s prodejem. 
T. Gross – dotazuje se p. Hanzl, zda případné posunutí na prosincové zastupitelstvo města, 
tohoto podílu vzniká nějaká kolize nebo problém. 
M. Hanzl – domnívá se, že to není nic proti ničemu. 
T. Gross - jako předkladatel navrhuje stažení tohoto bodu a bude to předloženo na 
prosincovém jednání zastupitelstva města.  
__________________________________________________________________________ 
 
  
usnesení č. ../2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej pozemků p. č. 2300/12 o 
výměře 61 m2  a p. č. 2300/13 o výměře 196 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve 
vlastnictví města ve prospěch Lxxxxxx Oxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov 
pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření kupní 
smlouvy č. 222/2022/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 6 projednávaného bodu mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a Lxxxxxxx Oxxxxxxxx, trvalý pobyt 
xxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako kupující. Schválená kupní smlouva je 
součástí tohoto usnesení.  
 
Hlasování: Pro: 0, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 21 (M. Blinková, J. Dlabajová, M. 
Drápal, D. Drápala,, J. Fiedler, T. Gross, R. Holiš, P. Jelínek, M. Kokinopulos, J. Koryčanský, 
K. Kosová, J. Kučera,, Z. Kypet,, R. Mácha, Z. Němeček, J. Pavlica, A. Slovák, P. Stolář, R. 
Szeruda, P. Uličný, A. Valasová)  
  
usnesení č. ../2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej pozemků p. č. 2300/14 o 
výměře 64 m2 a p. č. 2300/15 o výměře 274 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve 
vlastnictví města ve prospěch Pxxxx Bxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, včetně zřízení zástavního práva a zákazu zatížení k převáděným pozemkům ve 
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prospěch města ,dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření kupní 
smlouvy č. 225/2022/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 7 projednávaného bodu mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a Pxxxxx Bxxxxxxx, trvalý pobyt 
xxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako kupujícím. Schválená kupní smlouva č. 
225/2022/OSM je součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 0, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 21 (M. Blinková, J. Dlabajová, M. 
Drápal, D. Drápala,, J. Fiedler, T. Gross, R. Holiš, P. Jelínek, M. Kokinopulos, J. Koryčanský, 
K. Kosová, J. Kučera,, Z. Kypet,, R. Mácha, Z. Němeček, J. Pavlica, A. Slovák, P. Stolář, R. 
Szeruda, P. Uličný, A. Valasová)  
  
 
usnesení č. ../2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej pozemků p. č. 2300/16 o 
výměře 50 m2 a p. č. 2767/54 o výměře 28 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví 
města ve prospěch xxxxxxx Oxxxxxxx Fxxxxx a Mxxxx Fxxxxxxx, oba trvalý pobyt 
xxxxxxxxxxxxxx 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a Jxxx Fxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxx, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a 
uzavření kupní smlouvy č. 223/2022/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 8 projednávaného 
bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a xxxxxxx Oxxxxxxxx Fxxxxxx 
a Mxxxx Fxxxxxxxx, oba trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a Jxxxx 
Fxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako kupujícími. 
Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení.  
 
Hlasování: Pro: 0, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 21 (M. Blinková, J. Dlabajová, M. 
Drápal, D. Drápala,, J. Fiedler, T. Gross, R. Holiš, P. Jelínek, M. Kokinopulos, J. Koryčanský, 
K. Kosová, J. Kučera,, Z. Kypet,, R. Mácha, Z. Němeček, J. Pavlica, A. Slovák, P. Stolář, R. 
Szeruda, P. Uličný, A. Valasová)  
 
  
G) Různé 
21 - Informace, podněty - předkládá: Ing. Jan Kučera, MSc.   
Důvodová zpráva:  
Bod je určen zejména k předání neformálních informací mezi vedením města a ostatními 
zastupiteli. 
__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
Občan – p. Klein si stěžuje na parkovací místa pro budovu Ortes, kterých je nedostatek – 
stěžoval si na několika úřadech, aby ty auta tam neparkovaly. Dále si stěžuje, že město 
odstranilo značku zákaz parkování a řidiči tam parkují dále.  
T. Gross – se dotazuje na lokalitu o kterou se jedná. 
p. Klein – odpovídá, že se jedná o dům a soukromý pozemek za ORTESEM pozemek č. 200. 
T. Gross – požádal p. Kleina, aby předal na sebe kontakt p. Pavelkové. 
M. Kovář – informuje, že skutečně vozy tam parkují v obou směrech, jsou situace, kdy co 14 
dní probíhá v této lokalitě údržba předmětů (střepy, hřebíky, ostnatý drát), které zvyšují 
nebezpečnost. Jedná se o komplikovanou situaci, kdy se nacházíme na pozemku p. Kleina, 
nicméně komunikace jako taková je města. Za město navrhuje jako asi nejlepší řešení, prodej 
tohoto pozemku městu a následné řešení.  
T. Gross – děkuje za příspěvek a sděluje, že to město a odbor správy majetku, bere jak podnět. 
PODNĚT 
T. Gross – informuje, že dne 20.10.2022 byla podána stížnost prostřednictvím elektronické 
podatelny p. Dorotíkem na „proti demokratickou a proti ústavní volbu starosty a volbu vedení 
města na ustavující schůzi zastupitelstva“ dne 19.10.2022. Předložili jsme návrh odpovědi a 
tato odpověď bude realizovaná formou usnesení, o kterém se bude hlasovat.  
 
Pozn.: Diskuze k tomuto usnesení neproběhla, nikdo se nepřihlásil. 
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D. Drápala – chce pozvat k pomníku obětí 1. a 2. sv. války, poklonit se památce padlých u 
příležitosti výročí konce 1. sv. války dne 11.11.2022 v 16hod. 
T. Gross – chce omluvit vedení, které bude na jednání v Praze. Dále chce všechny pozvat na 
25.11.2022 na rozsvěcení vánočního stromu na náměstí a následující neděli 27.11.2022 na 
rozsvěcení adventního věnce před spol. Unipar. 
J. Kučera – informuje že další ZM proběhne 13.12. 2022, následně přijde pozvánka na schůzku 
k rozpočtu v týdnu 14.-18.11.2022. 
J. Pavlica – chce se dotázat na komisích, jestli vedení rozmyšlené, které komise budou a 
případně do kdy by se měli dávat nominace. 
T. Gross – sděluje, že nebyla možnost se k tomu ještě dostat, chtěl by si to podrobně projít. 
Nepředpokládá však žádnou zásadní změnu v množství a počtu komisí. Chtěl by znovu 
obnovit komisi cestovního ruchu, zvažuje se spojení kulturní komise a paměti města, dále 
spojení energetické komise a životního prostředí. Proběhne veřejná výzva, kde budou všichni 
v dostatečném předstihu informováni, aby byl dostatek času, delegovat členy. 
J. Pavlica – chtěl by navrhnout, zřízení nové komise pro dopravu, protože doprava je záležitost, 
která všechny pálí z různých pohledů, např. parkovací koncepce, plán udržitelné mobility, 
připomínkování jízdních řádů a také je potřeba se věnovat bezpečnosti v dopravě. PODNĚT  
T. Gross – souhlasí s tímto podnětem a bylo by to na zvážení, zda nezřídit přímo pracovní 
skupinu nebo výbor zastupitelstva, ať to není jenom v radě. Na úřadě není nikdo, kdo by se 
dopravou přímo zabýval, není zde referent, který by řešil přímo dopravu. 
J. Pavlica – navrhuje, aby tam byli odborníci, aby to nebylo jen politické. 
T. Gross – souhlasí, že je potřeba tam delegovat odborníky. 
R. Holiš – žádá a dává to jako PODNĚT, aby do programu zastupitelstva v prosinci, byl 
zařazen bod, který by se týkal dokončených i probíhajících investic ve městě v roce 2022 za 
odbor investic a správy majetku. Zároveň by chtěl poprosit, aby v tom termínu byla promítnuta 
kompletní tabulka investičních akcí, které město má připraveno v různém stupni stavební 
připravenosti. 
M. Blinková – doplňuje, že na posledním společném jednání nové rady a staré rady, které byl 
přítomen p. Melcher nám společně s odborem investic předali aktualizovanou tabulku-
připravenosti a realizací jednotlivých projektů. Jedná se o tabulku, která navazuje na materiály, 
které byly předkládány v průběhu celého roku, takže ji jenom doplníme o to, co se nám za 
měsíc působení podařilo. 
K. Kosová – chtěla by podat podnět na komisi, která v tuto chvíli zřízená nebyla a je to komise 
pro školství, tímto by chtěla doporučit ke zvážení, jestli nejmenovat poradní orgán v této věci. 
PODNĚT Dále by chtěla všechny informovat, že městská knihovna připravuje program k 
připomenutí sametové revoluce na 17.11.2022. Na závěr se dotazuje, na etický kodex 
zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm, který je z roku 2011. Zajímalo by ji, jestli tento 
dokument považujeme v tuhle chvíli stále ještě za něco, co zastupitelé města nějakým 
způsobem váže. 
Pokud se podíváte do jeho 1 odstavce, tak p. Slovák, bohužel v průběhu dnešního jednání řekl 
něco, co je v přímém rozporu s tím etickým kodexem. Takže pokud ho budete chtít opravovat, 
tak bychom chtěli vědět, jaké bude jeho nové znění. PODNĚT 
R. Szeruda – my bychom chtěli dát podnět na energetickou komisi. Spousta lidí řeší problémy 
s dodávkami tepla, které nejsou nějakým způsobem ošetřeny a lidé jsou odkázáni na ceny, 
které jim určí dodavatel. Navrhuje, aby město nepodporovalo centrální zásobování teplem, 
naopak podpořilo decentralizaci tepelných zdrojů. PODNĚT 
T. Gross – děkuje za tento podnět  
J. Kučera – odpovídá, že město má zpracovanou koncepci energetiky, máme tady platnou 
legislativu a nedá se říct, že by město, jakkoliv bránilo decentralizace či odpojování, ani na to 
nemá právní nástroje. Dále informuje, že vedení města kontaktovalo společnost EA, aby 
vysvětlila zvýšené zálohy za energie. Tímto by chtěl ujistit občany v tom, že EA má nakoupené 
zásoby na zimu a že ceny energií v Rožnově by neměli jít směrem nahoru. Bylo nám sděleno, 
že cena za gigajoulu včetně DPH má jít pod 1 500 kč. 
M. Blinková – chce doplnit, že se navázala spolupráce s úřadem práce v rámci pomoci s 
vyplňováním a společně s členkami senior centra, které budou proškoleny úřadem práce. Aby 
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ta pomoc byla odborná a lidé měli předpřipravené žádosti a na úřadu práce ta komunikace a 
schvalování probíhalo mnohem plynuleji a rychleji. 
R. Holiš – by chtěl informovat, že na kraji se zvažovalo zřízení této energetické komise, 
bohužel se to zatím nerozjelo, neboť vládní opatření a vládní pomoc je poměrně nejasná a 
nechtěli jsme lidem podávat neúplné informace. V tuto chvíli nabízíme hlavně odbornou pomoc 
z hlediska posouzení celkové spotřeby v případně dílčích opatření. Dále se dotazuje, na 
konkrétní výstup z toho jednání s EA, který by byl ve prospěch občanů města. 
J. Kučera – informuje, že město dostalo ujištění od EA, že jsou bezpečně zajištěny dodávky a 
vývoj ceny v příštím roce by se neměl dostat přes 1 500 Kč za KJ. Všichni víme, že město 
nemá jakýkoliv právní nástroj na to, jak regulovat cenu dodávek, nemůžeme říct ČEZu ani EA 
že má dodával levněji nebo dráž. Oproti minulosti, došlo k vývoji, kdy na webu EA byly 
zveřejněny nejčastější pokládané dotazy. Za nás bude probíhat tlak, aby EA transparentně 
zveřejňovala informace týkající se tvorby ceny. Dále informuje, že město zřídilo také 
energoporadnu, kde v předchozích dnech pořádalo seminář pro předsedy SVJ. 
J. Dlabajová – myslí si, že by měla být zřízena nějaká komise, která by podporovala 
decentralizaci a podpořila tyto domy a občany, aby měli možnost to řešit jiným způsobem a 
nebýt závislí na EA. Podotýká, že na předchozím ZM, zaměstnanec EA řekl, že nemůže zaručit 
cenu na příští rok a dneska se tady dozvídáme, že je cena zastropovaná. 
T. Gross – doplňuje, že se mohla změnit cenová politika a dále informuje, že bude zřízena 
energetická komise. 
J. Kučera – myslí si, že bude nejlepší, abychom pozvali zástupce EA na zastupitelstvo, protože 
je to důležité téma, nejenom pro nás, ale i pro občany. Dále informuje, že decentralizace v 
Rožnově proběhnout nemůže, neboť nemáme kapacity elektrické sítě ani plynové sítě na to, 
aby se občané a jednotlivé bytové domy odpojili. 
M. Drápal – myslí si, že je potřeba se tím zabývat a není možné jednoznační říct ať město 
podpoří decentralizaci, to v tuhle chvíli určitě nejde. Diskuze by měla být nejenom o té 
technické stránce, ale také o ekonomické stránce možnosti odpojení. V roce 2009 byl nastíněn 
návrh, v rámci kterého by mělo dojít ke kompletní decentralizaci toho centrálního zdroje tepla, 
kde bylo doporučení, aby to proběhlo během 1 roku, aby tam nedošlo k přenesení nákladů na 
ty zbývající uživatele.  
K. Kosová – chce doporučit p. Cieslara, který v této věci připravoval nějakou studii. Centrální 
zdroj tepla je vnímaný obecně jako ekologičtější, než velké množství menších bodů, není 
možné se odpojit od centrálního zdroje tepla úplně a zároveň čerpat dotace.  
T. Gross – připomíná schůzku 14.11.2022 v 16:30 kde proběhne setkání zastupitelů v rámci 
informování o vývoji KC 
J. Kučera – připomíná 13.12.2022 další ZM. 
__________________________________________________________________________ 
  
usnesení č. 18/2/ZM/08/11/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo stížnost pana Vlastimila Dorotíka ze 
dne 19.10.2022 adresovanou zastupitelům ve věci volby starosty a vedení města na ustavující 
schůzi, souhlasí s předloženým návrhem odpovědi a pověřuje tajemnici Městského úřadu 
Rožnov pod Radhoštěm k podpisu této odpovědi. 
 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (R. Holiš, P. Uličný)  
  

__________________________________________________________________________ 
  
 Předsedající: 
  
 

Ing. Jan Kučera, MSc. 
Starosta města 
 
 
 

 
……………………………………….. 
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Věcnou správnost ověřili: 
 
  

     

Mgr. Kristýna Kosová ………………………………………… 

 
 
  

Jaromír Koryčanský ………………………………………… 

 
 

  
 

 
 
Jednání bylo ukončeno v 16:50 hodin 
Zápis byl vyhotoven 23. listopadu 2022  
_________ 
Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Číslo jednání/ZM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání 


