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ZÁPIS 

z 1. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm 
konané dne 19. 10. 2022, od 18:00 

  

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.  
 
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 
Právníci: Mgr. Hana Martinátová, Mgr. Petra Pšenicová 
Tajemník: Ing. Lenka Pavelková 
Zapisovatel: Blanka Sapíková 
Ověřovatelé: Ing. Radúz Mácha, Mgr. Miroslav Kokinopulos 
Návrhová komise: Mgr. Martin Drápal, Bc. Markéta Blinková, Mgr. Kristýna Kosová 
 
Úvodní text: 
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta města (dále jen předsedající) ve 18:00 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 - Zpráva Registračního úřadu o výsledku voleb v Rožnově pod Radhoštěm  
2 - Složení slibu zvolenými členy zastupitelstva města  
3 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3členné návrhové komise  
4 - Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva 
B) Odbor kanceláře starosty 
5 - Stanovení počtu členů rady města, počtu místostarostů a uvolněných členů zastupitelstva 
města  
6 - Určení způsobu volby starosty, místostarostů a členů rady města  
7 - Schválení volebního řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva města pro volbu starosty, 
místostarostů a členů rady města (v případě tajného hlasování)  
8 - Volba volební komise pro volbu starosty, místostarostů a členů rady města (v případě 
tajného hlasování)  
9 - Volba starosty města  
10 - Volba místostarostů města  
11 - Určení zastupování starosty města  
12 - Volba členů rady města  
13 - Pověření členů zastupitelstva města funkcí oddávajícího  
14 - Určení zastupitele pro jednání ve věci územního plánování pro město Rožnov pod 
Radhoštěm dle zákona č.183/2006 Sb. v platném znění  
15 - Delegování zástupce města Rožnov pod Radhoštěm a náhradníků na valné hromady 
společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.,  
16 - Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Sdružení Mikroregion Rožnovsko  
17 - Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Sdružení obcí Mikroregionu 
Vsetínsko  
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18 - Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Místní akční skupiny Rožnovsko  
19 - Pověření zastupitele funkcí „Politik pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21“  
20 - Zřízení a volba členů finančního výboru  
21 - Zřízení a volba členů kontrolního výboru 
C) Závěr 
22 - Ukončení jednání zastupitelstva  
 
 
 
A) Procesní body 
1 - Zpráva Registračního úřadu o výsledku voleb v Rožnově pod Radhoštěm - 
předkládají: Ing. Jiří Pavlica, Bc. Pavlína Štefániková Plesníková   
Důvodová zpráva: 
Předmětem tohoto bodu je ústní informace o výsledcích voleb v Rožnově pod Radhoštěm. 
 
 
2 - Složení slibu zvolenými členy zastupitelstva města - předkládají: Ing. Jiří Pavlica, Bc. 
Pavlína Štefániková Plesníková   
Důvodová zpráva: 
V souladu s § 69 zákona o obcích je povinností každého zvoleného zastupitele složit na 
začátku prvního zasedání zastupitelstva města slib ve znění "Slibuji věrnost České republice. 
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města 
Rožnov pod Radhoštěm a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." Člen 
zastupitelstva skládá slib před zastupitelstvem města pronesením slova „slibuji“ a následně 
potvrdí složení slibu svým podpisem. Odmítnutí složení slibu nebo složení slibu s výhradou 
znamená zánik funkce člena zastupitelstva města.  
 
 
 
3 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3členné návrhové komise - 
předkládá: Ing. Jiří Pavlica   
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. 
 
usnesení č. 1/1/ZM/19/10/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako ověřovatele zápisu tohoto zasedání 
zastupitele pana Radúze Máchu a pana Miroslava Kokinopulose. 
 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Kokinopulos), Nehlasovalo: 0 
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usnesení č. 2/1/ZM/19/10/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto 
zasedání zastupitele pana Martina Drápala, paní Markétu Blinkovou a paní Kristýnu Kosovou. 
 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 3 (M. Blinková, M. Drápal, K. Kosová), Nehlasovalo: 
0  
 
 
4 - Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva - předkládá: Ing. Jiří 
Pavlica   
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".  
 
  
 
Přílohy:  
Příloha č. 1: Pozvanka_zasedani_1_..pdf 
 
usnesení č. ../1/ZM/19/10/2022 
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. 3/1/ZM/19/10/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje stažení bodu 14 až 19 z dnešního 
programu jednání zastupitestva. 
 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 2 (K. Kosová, A. Valasová), Nehlasovalo: 0 
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usnesení č. 4/1/ZM/19/10/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města dle předložené pozvánky aktualizované na zasedání zastupitelstva města. 
 
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 
 
B) Odbor kanceláře starosty 
5 - Stanovení počtu členů rady města, počtu místostarostů a uvolněných členů 
zastupitelstva města - předkládá: Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva: 
Předmětem tohoto bodu programu je stanovení počtu členů rady města, počtu místostarostů 
a uvolněných členů zastupitelstva. V souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení) spadá do pravomoci zastupitelstva města stanovení počtu členů rady 
obce. V souladu s § 99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) musí být 
počet členů rady města lichý a v případě města Rožnov pod Radhoštěm může mít rada města 
nejméně 5 a nejvýše 7 členů. V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) určuje zastupitelstvo města funkce, pro které budou členové 
zastupitelstva obce uvolněni. Návrh přednese předkládající přímo na zasedání zastupitelstva 
města.  
 
usnesení č. 5/1/ZM/19/10/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm stanoví 7 členů Rady města Rožnov pod 
Radhoštěm. 
 
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 
 
usnesení č. 6/1/ZM/19/10/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm stanoví 2 místostarosty města a 3 dlouhodobě 
uvolněné členy zastupitelstva města, kterými jsou starosta a 2 místostarostové.  
 
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
 
6 - Určení způsobu volby starosty, místostarostů a členů rady města - předkládá: Ing. 
Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva: 
V souladu s Jednacím řádem zastupitelstva města probíhá hlasování zastupitelů veřejně. 
Tajné hlasování probíhá pouze v případě, že tak stanoví zákon nebo na základě rozhodnutí 
zastupitelstva města na návrh některého ze zastupitelů.  
 
__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
J. Pavlica – navrhuje tajnou volbu starosty 
R. Holiš – souhlasí s tajnou volbou, neboť v tuto chvíli před nás předstupuje trojkoalice a z 
jednání u kterých byl přítomen, kde nabyl dojmu, že by chtěl, aby měli všichni možnost se 
vyjádřit tajnou volbou a projevit svůj názor a tím zpochybnit veškeré informace, které probíhaly 
na stranických jednáních. Tímto by chtěl požádat trojkoalici, aby nechala své kolegy 
zastupitele hlasovat veřejně touto tajnou volbou a tím rozptýlit jakékoliv pochybnosti. 
M. Kokinopulos – nesdílí názor s R. Holišem. Sděluje, že transparentnost by měla být tím, čím 
se máme chlubit, ať každý na rovinu veřejně prezentuje svůj názor. Myslí si, že to bude 
mnohem transparentnější. 
P. Uličný – souhlasí s názorem pana Holiše, že bychom to měli odhlasovat tajnou volbu, 
protože je to zatím jediná cesta, která by dovolila jednotlivcům hlasovat dle své vůle naprosto 
oproštěné od jakýchkoliv zákulisních, kuloárních tlaků.  
J. Kučera – sděluje že, soutěž politický subjektů v demokratickém systému je o tom, že občané 
si zvolí své zastupitele a kde zpravidla koalice, která je většinová a ta zvolí orgány města, jako 
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jsou starosta, rada a také místostarosty. Tohle město si zaslouží, abychom byli maximálně 
transparentní a je věcí každého z nás, jak se rozhodne, každý z nás tady sedí za sebe a je 
věcí každého politického subjektu, jak se rozhodne. Myslí si, že s čistým svědomím a ve shodě 
se všemi řekne, že opravdu jednal každý s každým a byly prověřeny všechny možné varianty 
a vzešlá koalice Nezávislí Rožnováci, KDU-ČSL, ODS podepsala memorandum o koaliční 
spolupráci. Musíme co nejdříve schválit nové vedení města a Radu, abychom mohli pracovat 
na důležitých výzvách, které Rožnov před sebou má a které jsou rozpracovány a pokračovat 
dále. Za sebe sděluje, že je proti tajné volbě. 
M. Blinková – se domnívá, že všichni ctíme váhu svobody slova a nesouhlasí s tajným 
hlasováním. 
R. Mácha – chce podotknout, že někteří ze zastupitelů, kteří dnes mezi námi sedí a jsou to 
zastupitelé z KDU-ČSL, kteří vyjádřili svou svobodnou vůlí jako zastupitelé, nicméně byli poté 
přehlasováni a jsou vázáni takzvanou stranickou direktivou. Tajná volba, je tady navrhována 
zejména proto, aby tito lidé měli možnost projevit svou vůli.  
M. Drápal – myslí si, že všichni složili před chvílí slib zastupitele a pokud bychom se tohoto 
slibu drželi, tak tím, že budeme hlasovat otevřeně, jasně a veřejně a tím ho dodržíme. Pokud 
budeme hlasovat tajně, tak tento stav může nastat u jakéhokoliv dalšího hlasování, ale to 
nedává smysl. Pokud jsme něco slíbili, pojďme to dodržet, pojďme si stát za svým a pojďme 
veřejně vyjádřit svůj názor.  
Z. Němeček – sděluje, že zde byla KDU-ČSL napadena z nějaké nedemokratičnosti, což 
důrazně odmítá. Jako vedoucí vyjednávacího týmu, po celé 3 týdny jednal se všemi stranami 
a toto jednání bylo vždycky korektní. Každá strana má právo na vnitřní diskusi. Memorandum 
je podepsáno 12 podpisy od 12 lidí, kteří přišli dobrovolně a podepsali ho a nikdo nebyl nucen 
ho podepsat. Probíhaly diskuze a všechny dostupné návrhy od subjektů jednání byly na stole 
k projednání, kde následně představenstvo strany rozhodlo, neboť dle pravidel strany, má na 
to právo a všichni toto rozhodnutí ctí. Tímto by chtěl požádat, aby toto napadání pro příště 
mohlo skončit. 
R. Holiš – sděluje, že zde žádná dohoda zatím nebyla představena. Memorandum, není 
závazný právní akt, který prakticky k ničemu nezavazuje. Chtěl by vidět koaliční smlouvu a 
programové prohlášení, dále bychom chtěli znát, co chcete dělat dál a k tomu jsme zatím 
prostor nedostali. V této chvíli prosím respektujte i vy nás, že se k tomu nemůžeme postavit 
zodpovědně. 
K. Kosová – domnívá se, že tato volba by měla být veřejná, protože se za ní budeme 
zodpovídat, jako za všechny další volby, které tady učiníme. Za sebe musím říct, že tajnou 
volbu nemůžu podpořit. 
D. Drápala – chtěl by požádat, aby byly respektovány vnitřní ustanovené podmínky 
vyjednávání, každá strana má své komunikační a řídící orgány. My vás také nenapadáme, 
nijak vám mluvíme do vašich stranických hnutí a do vnitřních orgánů. Máme se tady věnovat 
něčemu jinému, co je mnohem důležitější, to je město. Nepamatuje si, že by v minulém 
volebním období dostali zastupitelé na 1. ustavujícím zastupitelstvu podrobný program. 
J. Kučera – upozorňuje, že pokud se podíváme do historie, tak po posledních 2 volbách, které 
si jako zastupitel pamatuje, nikdy na ustavujícím zastupitelstvu, nebyl program a programové 
prohlášení prezentovány hned. Vždy to koalice dotvářela v následujících měsících. Shoda 
nastala až v neděli večer, kdy jsme věděli, že jsou 3 subjekty, které se shodnou na jedné z 
variant možné koalice. Je potřeba, abychom mohli začít pracovat na velkých problémech, které 
Rožnov potřebuje řešit a řekněme si na rovinu u kulturního centra řešíme dny a potřebujeme 
co nejdřív začít pracovat, dále tady máme krizi s energiemi. Těch problémů je mnohem víc, 
rozpočet města a další drobné věci, na které třeba nebyl čas. To, že tady vznikla koalice, která 
se rychle dohodla, má dostatečnou sílu, má dostatečně kvalitní kandidáty, je jenom dobře a je 
potřeba co nejdříve začít pracovat. 
J. Pavlica – chtěl by za sebe doplnit, že si myslí, že ve slibu není nic takového, jako že by se 
někdy nemohlo hlasovat tajně, máme vykonávat svou funkci svědomitě v zájmu města a jeho 
občanů. V ostatních případech jsem nikdy nebyl pro tajné hlasování, tak tady s tím nemám 
problém. 
__________________________________________________________________________ 
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usnesení č. ../1/ZM/19/10/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm stanoví tajnou volbu starosty. 
 
Hlasování: Pro: 7, Proti: 12 (M. Blinková, M. Drápal, D. Drápala, J. Fiedler, T. Gross, P. 
Jelínek, M. Kokinopulos, J. Koryčanský, J. Kučera, Z. Němeček, A. Slovák, P. Stolář), Zdrželo 
se: 2 (K. Kosová, A. Valasová), Nehlasovalo: 0, U tohoto bodu nebyl splněn požadavek 
schválení nadpoloviční většinou  
 
 
7 - Schválení volebního řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva města pro volbu 
starosty, místostarostů a členů rady města (v případě tajného hlasování) - předkládá: 
Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva: 
V souladu s Jednacím řádem zastupitelstva města probíhá hlasování zastupitelů veřejně. 
Tajné hlasování probíhá pouze v případě, že tak stanoví zákon nebo na základě rozhodnutí 
zastupitelstva města na návrh některého ze zastupitelů. 
Je-li usnesení o tajném hlasování přijato, rozhodne zastupitelstvo následně o postupu při 
tajném hlasování.  
  
 
Přílohy:  
Příloha č. 1: volebni_rad_tajna_volba.pdf 
Příloha č. 2: vzor_hlasovacich_listku_tajna_volba.pdf 
 
 
usnesení č. ../1/ZM/19/10/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje volební řád ustavujícího zasedání 
zastupitelstva města ve znění předložených příloh. 
 
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)  
 
 
8 - Volba volební komise pro volbu starosty, místostarostů a členů rady města (v případě 
tajného hlasování) - předkládá: Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva: 
Rozhodne-li zastupitelstvo města o tajné volbě starosty, místostarostů a členů rady města, 
zřídí volební komisi, která na základě schváleného volebního řádu posuzuje platnost 
hlasovacího lístku a sčítá hlasy. Předseda volební komise oznamuje výsledky volby. 
 
usnesení č. ../1/ZM/19/10/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm zřizuje tříčlennou volební komisi. Předsedou 
volební komise volí pana/paní _____________ . Členy volební komise volí pana/paní 
_____________ a pana/paní _____________ . 
 
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)  
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9 - Volba starosty města - předkládá: Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva: 
V souladu s § 84 odst. 2 písm. m) a § 103 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) volí starostu do funkce zastupitelstvo města z řad svých členů. Návrhy kandidátů jsou 
podávány přímo na zasedání zastupitelstva města.  
__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
M. Blinková – do funkce navrhuje J. Kučeru 
J. Kučera – přijímá nominaci 
R. Holiš – chtěl by se zeptat navrženého kandidáta, u kterého nevíme, jak je politicky 
zaměřený, jestli bude zastupovat Nezávislé Rožnováky nebo STAN. Dále by se chtěl zeptat 
kolegů z ostatních uskupení, jak se budou dívat na starostu, který má v rámci svého uskupení 
na kandidátce osoby, které jsou závislé na rozpočtu města nebo jsou radou přímo řízeni a 
další jsou závislí na čerpání dotací. Zda jim nevadí, že v případě jednání rady a hlasování, 
mají takového kolegu v čele města, který je přímo takto ovlivněn a vázán. Takže si dovolí za 
hnutí ANO z tohoto uskupení navrhnout na starostu Tomáše Grosse, je to kandidát, který není 
vázán historií ve vedení města a byl by určitou zárukou toho, že všechny tyto vlivy, o kterých 
teď mluvil, budou eliminovány. Tohoto kandidáta jsou ochotni podpořit. 
T. Gross – děkuje za důvěru, dále sděluje, že tato otázky byla diskutována v rámci koaličních 
jednání se všemi partnery a vždy deklaroval, že z jeho pohledu pěti mandátoví úspěšní 
kandidáti jednotlivých uskupení mají nárok na starostu města. Kdyby to bylo hnutí ANO, 
jednoznačně podporuje Petra Uličného, když to je sdružení Nezávislých Rožnováků, tak 
jednoznačně podporuje Jana Kučeru. Na tomto svém názoru nic nebude měnit a děkuje za 
důvěru. 
K. Kosová – chtěla by se zeptat, z toho, co tady zatím zaznělo, že dnes nedojde k rozdělení 
gescí a v tomto případě nemůže zvažovat podporu kandidátů. 
Z. Němeček – chce se zeptat protiotázkou, zda vám 7 let nevadilo, že tito lidé seděli s vámi v 
koalici a mohli čerpat stejné dotace. 
M. Kokinopulos – podotýká, že se do zastupitelstva nedostal sám. Lidé to takto rozhodli ve 
volbách, což znamená, že voličům to opravdu nevadí. Upozorňuje, že město na jeho plat 
nepřispívá. A veškeré investice v rámci školy jsou pro žáky, ne pro ředitele školy. Občané si 
zvolili kandidáty, co pracují s dětma, nebo se věnují sportu ve městě a na tom nevidí vůbec 
nic špatného.  
P. Jelínek – chtěl by reagovat na obvinění, že čerpá dotace z města. Podotýká, že organizace, 
kterou zastupuje, nemá s městem žádný právní vztah, ani žádnou smlouvu o spolupráci. Za 
20 let fungování organizace se čerpali dotace pouze z mikroregionu. Zásadně odmítá jakýkoliv 
střet zájmů, pokud nějaký vznikne, žádá o upozornění předem, protože pokud něco takového 
vznikne, tak to nepoškodí jenom město jako takové, poškodí to organizaci, kterou zastupuje a 
poškodí to jeho dobré jméno, které si tady buduje několik let.  
J. Kučera – rozumí tomu, že kolegové z ANO se pokusili rozbít koalici nebo jednoho z 
koaličních partnerů. Na jednáních se setkával s dotazy na střety zájmů a od některých kolegů 
slyšel obavy, že pokud ANO nebude v koalici, zda nepřijde opravdu ostrý útok na tuto koalici, 
který může být i v osobních rovinách. Není to příjemné, nesouhlasíme s tím, ale respektujeme 
to, že v zastupitelstvu téměř každý z nás bude v určité situaci ve střetu zájmů, někdo víc nebo 
míň. Jednací řád zastupitelstva s tím počítá a umí to ošetřit. Byli tady v demokratických volbách 
občany zvoleni lidé, kteří mají důvěru, v souladu se zákonem a všemi pravidly, které je potřeba 
dodržet. Jsme nachystaní vždy transparentně přistoupit ke střetu zájmu. Na otázku R. Holiše 
ohledně příslušnosti, odpovídá, že stejně jako v předchozích obdobích je nezávislý kandidát 
bez politické příslušnosti.  
R. Holiš – dotazuje se, jaké mají kolegové záruky, že Nezávislí Rožnováci nebudou využívat 
toho, co se teď tady snažili oddálit, že nejsou ve střetu zájmu. Neslyšel tady, zatím žádné 
pojistky od KDU-ČSL a od ostatních kolegů. Chtěl by slyšet, jaké mají záruky. 
M. Drápal – chtěl by to převést do faktické roviny, kdy předčítá ustanovení § 83 odstavce 2 
zákona o obcích. Chtěl by podotknout, že o dotacích rozhoduje vždy zastupitelstvo. 
Organizace, která obdrží dotace, tak je to vždy na základě hlasování zastupitelstva, přičemž 
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návrhy těchto dotací nebo výše těchto dotací vychází z komisí, které doporučují tu danou výši. 
Tady se opravdu nejedná o žádný střet zájmů.  
M. Blinková – chtěla by podotknout, že za předchozí dvě volební období, ani jednou neslyšela 
od p. Holiše, jakou má pojistku od členů koaličního partnera Nezávislých Rožnováků, jak 
tehdejší opozici garantoval, že k tomu střetu nedojde, když byl starostou. Nikdo to 
nezpochybňoval a o tom vypovídají i výsledky letošních voleb. 
K. Kosová – informuje, že střet zájmu u p. Kokinopoluse se řešil již v minulosti, tak i u jiných 
osob, takže chápe tento dotaz, neboť počet zvolených osob, kteří jsou hlavami v důležitých 
organizacích ve městě je trošku vyšší, než byl v minulosti. Dnes se však nerozdělují ani gesce, 
takže ji bude zajímat, jak budou tyto věci ošetřené v praxi a jakým způsobem se budou 
předkládat zastupitelstvu. V tuto chvíli si myslí, že už nemůže k tomuto tématu zaznít nic 
nového, tímto žádá o ukončení diskuze. 
J. Kučera – sděluje, že rozdělení gescí proběhne na následujícím zastupitelstvu 8.11.2022. 
J. Pavlica – navrhuje hlasování o ukončení diskuze 
R. Holiš – chtěl by se zeptat p. Kučery, jak bude pokračovat v jednáních ohledně projektu 
kulturního centra, neboť v předvolební kampani jste tvrdili, že to zastavíte, že se budete ptát 
lidí. Sděluje, že respektuje názor občanů a respektuje, že všichni kolegové jsou zvoleni. 
Dotazoval se pouze na to, jak to je domluvené, a to se nedozvěděl.  
J. Pavlica – dotazuje se J. Kučery, jestli chce reagovat na dotaz, ohledně kulturního centra. 
J. Kučera – sděluje, že odpoví později při diskuzi. 
J. Kučera – nově zvolený starosta, děkuje za podporu při hlasování a děkuje občanům, že 
přišli k volbám. Dále chce poděkovat J.Pavlicovi, K. Kosové, J. Melcherovi a zbývajícím členům 
rady. 
__________________________________________________________________________ 
 
 
usnesení č. 7/1/ZM/19/10/2022 
Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm schvaluje ukončení diskuze k tomuto bodu po 
posledním z přihlášených do diskuze. 
 
Hlasování: Pro: 15, Proti: 4 (J. Dlabajová, T. Gross, Z. Kypet, R. Mácha), Zdrželo se: 2 (M. 
Drápal, R. Szeruda), Nehlasovalo: 0 
 
usnesení č. 8/1/ZM/19/10/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí starostou města Rožnov pod Radhoštěm 
Mgr. Jana Kučeru, MSc., xxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalým pobytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Rožnov pod Radhoštěm. 
 
Hlasování: Pro: 12, Proti: 6 (R. Holiš, Z. Kypet, R. Mácha, J. Pavlica, P. Uličný, A. Valasová), 
Zdrželo se: 2 (K. Kosová, R. Szeruda), Nehlasovalo: 1 (J. Dlabajová)  
 
 
10 - Volba místostarostů města - předkládá: Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva: 
V souladu s § 84 odst. 2 písm. m) a § 103 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) volí místostarosty do funkce zastupitelstvo města z řad svých členů. Návrhy kandidátů 
jsou podávány přímo na zasedání zastupitelstva města. Hlasování o návrzích kandidátů na 
funkci místostarostu bude probíhat v pořadí od prvního k poslednímu, dokud nebude 
místostarosta zvolen. 
 
__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
J. Kučera – navrhuje na post místostarosty T. Grosse 
T. Gross – nominaci přijímá 
R. Holiš – chce se zeptat T. Grosse, jaké jsou jeho silné stránky, kde si jako místostarosta 
bude věřit, abychom tušili, jaké gesce by chtěl dělat. 
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T. Gross – odpovídá, že to do jisté míry vychází z jeho profese, což je oblast kultury, 
cestovního ruchu, diskutovalo se o oblasti správy majetku. 
T. Gross – navrhuje na post místostarostky M. Blinkovou 
M. Blinková – nominaci přijímá 
__________________________________________________________________________ 
 
 
usnesení č. 9/1/ZM/19/10/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí prvním místostarostou města Rožnov pod 
Radhoštěm, který bude vykovávat funkci místostarosty jako uvolněný člen zastupitelstva 
města, Mgr. Tomáše Grosse, xxxxxxxxxxxxxxx, trvalým pobytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Rožnov pod Radhoštěm. 
 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 1 (J. Pavlica), Zdrželo se: 2 (K. Kosová, A. Valasová), Nehlasovalo: 
0 
 
usnesení č. 10/1/ZM/19/10/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí druhým místostarostou města Rožnov pod 
Radhoštěm, který bude vykovávat funkci místostarosty jako uvolněný člen zastupitelstva 
města, Bc. Markétu Blinkovou, xxxxxxxxxxxxxxxx, trvalým pobytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rožnov pod Radhoštěm. 
 
Hlasování: Pro: 13, Proti: 5 (R. Holiš, Z. Kypet, R. Mácha, J. Pavlica, P. Uličný), Zdrželo se: 3 
(K. Kosová, R. Szeruda, A. Valasová), Nehlasovalo: 0  
 
 
11 - Určení zastupování starosty města - předkládá: Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva: 
V souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) starostu zastupuje 
v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci, místostarosta, 
kterého určí zastupitelstvo obce. 
 
usnesení č. 11/1/ZM/19/10/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje, že starostu v době jeho nepřítomnosti 
nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci, zastupuje první místostarosta Mgr. Tomáš 
Gross. Nebude-li přítomen ani tento místostarosta, pak starostu bude zastupovat druhá 
místostarostka Bc. Markéta Blinková. 
 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 2 (R. Mácha, J. Pavlica), Nehlasovalo: 0  
 
 
12 - Volba členů rady města - předkládá: Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva: 
Dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) volí členy rady 
města zastupitelstva města z řad svých členů. Návrhy kandidátů se podávají přímo na 
zasedání zastupitelstva města. O podaných návrzích se hlasuje od prvního k poslednímu, 
dokud není zvolen potřebný počet členů rady.  
 
usnesení č. 12/1/ZM/19/10/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí členem Rady města Rožnov pod 
Radhoštěm Petra Jelínka, xxxxxxxxxxxxxxx, trvalým pobytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rožnov 
pod Radhoštěm. 
 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 3 (R. Holiš, J. Pavlica, P. Uličný), Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 
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usnesení č. 13/1/ZM/19/10/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí členem Rady města Rožnov pod 
Radhoštěm Mgr. Martina Drápala, xxxxxxxxxxxxxxxx, trvalým pobytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rožnov pod Radhoštěm. 
 
Hlasování: Pro: 13, Proti: 5 (R. Holiš, Z. Kypet, R. Mácha, J. Pavlica, P. Uličný), Zdrželo se: 3 
(J. Dlabajová, M. Drápal, R. Szeruda), Nehlasovalo: 0 
 
usnesení č. 14/1/ZM/19/10/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí členem Rady města Rožnov pod 
Radhoštěm Jaromíra Koryčanského, xxxxxxxxxxxxxxx, trvalým pobytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Rožnov pod Radhoštěm. 
 
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 
 
usnesení č. 15/1/ZM/19/10/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí členem Rady města Rožnov pod 
Radhoštěm Ing. Antonína Slováka, xxxxxxxxxxxxxxxx, trvalým pobytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rožnov pod Radhoštěm. 
 
Hlasování: Pro: 14, Proti: 4 (R. Holiš, Z. Kypet, R. Mácha, J. Pavlica), Zdrželo se: 3 (J. 
Dlabajová, R. Szeruda, P. Uličný), Nehlasovalo: 0  
 
 
13 - Pověření členů zastupitelstva města funkcí oddávajícího - předkládá: Ing. Jiří 
Pavlica   
Důvodová zpráva: 
Podle § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů projeví snoubenci vůli, že spolu vstupují 
do manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva města. 
viz písm. a) návrhu usnesení – pověření funkcí oddávajícího. Podle § 84 odst. 4 ve spojení s 
§ 108 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, si může zastupitelstvo města vyhradit pravomoc 
stanovit, v kterých případech může jiný člen zastupitelstva, než starosta užívat závěsný 
odznak města Rožnov pod Radhoštěm. Závěsný odznak tvoří kulatý odznak, na kterém je 
uprostřed vyobrazen velký státní znak a po obvodu je opatřen slovy Česká republika, a řetěz, 
jehož součástí je znak města Rožnov pod Radhoštěm. K funkci oddávajícího bezesporu patří 
i možnost užívat závěsný odznak města. Ze zákona může závěsný odznak užívat jen starosta. 
Proto je nutné, aby zastupitelstvo města schválilo užívání závěsného odznaku i pro ostatní 
zastupitele, kteří budou oddávat, popřípadě budou zastupovat město při jiných významných 
příležitostech nebo občanských obřadech.  
 
usnesení č. 16/1/ZM/19/10/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  
a) pověřuje výkonem funkce oddávajícího při svatebních obřadech tyto zastupitele města 
Rožnov pod Radhoštěm: 
Mgr. Jana Kučeru, MSc. 
Mgr. Tomáše Grosse 
Bc. Markétu Blinkovou 
Petra Jelínka 
Mgr. Martina Drápala 
Jaromíra Koryčanského 
Ing. Antonína Slováka 
doc. PhDr. Daniela Drápalu, Ph.D.  
Mgr. Kristýnu Kosovou 
Ing. Radima Holiše 
Ing. Radúze Máchu 
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Ing. Jiřího Pavlicu 
Mgr. Rostislava Szerudu 
______________________________ 
b) souhlasí, aby zastupitelé města Rožnov pod Radhoštěm, kteří budou v souvislosti s funkcí 
zastupitele zastupovat město při významných příležitostech a občanských obřadech, jakými 
jsou např. svatební obřady, vítání občánků či předávání vysvědčení, užívali závěsný odznak 
města Rožnov pod Radhoštěm. 
 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Drápal), Nehlasovalo: 0  
 
 
14 - Určení zastupitele pro jednání ve věci územního plánování pro město Rožnov pod 
Radhoštěm dle zákona č.183/2006 Sb. v platném znění - předkládá: Ing. Jiří Pavlica   
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 až 2026. 
  
  
usnesení č. ../1/ZM/19/10/2022 
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 pana/paní _____________________.  
 
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)  
 
 
15 - Delegování zástupce města Rožnov pod Radhoštěm a náhradníků na valné 
hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., - předkládá: Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm je akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., 
Jasenická 1106, Vsetín, IČO 47674652 (dále jen společnost VaK). 
 
Orgány společnosti VaK jsou: 
Valná hromada 
Představenstvo 
Dozorčí rada 
  
Valná hromada 
Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti VaK. Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu obce 
vyhrazeno právo delegovat zástupce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má 
obec majetkovou účast. 
Do konce volebního období 2018 až 2022 byl osobou delegovanou na valné hromady za město 
Rožnov pod Radhoštěm starosta města Ing. Jiří Pavlica a jako první náhradník místostarostka 
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města Mgr. Kristýna Kosová. Protože byli představitelé města na valné hromady delegováni 
jen na volební období 2018 až 2022, je nutné delegovat nového zástupce města Rožnov pod 
Radhoštěm na valné hromady společnosti VaK. 
  
Představenstvo 
Představenstvo 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 rada 
Dozorčí 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. 
 
  
 
Přílohy:  
Příloha č. 1: Stanovy_spolecnosti_Vodovody_a_kanalizace_Vsetin_a.s..pdf 
 
usnesení č. ../1/ZM/19/10/2022 
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 až 2026 jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm 
_______________________, nar. __________. V případě, že se _________________ 
nebude moci některé z valných hromad společnosti zúčastnit, deleguje na valnou hromadu 
_______________________, nar. __________. 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: 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)  
 
 
16 - Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Sdružení Mikroregion 
Rožnovsko - předkládá: Ing. Jiří Pavlica   
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). 
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Orgány Sdružení jsou:  
l Valná hromada (nejvyšší orgán Sdružení) 
l Rada (výkonný orgán Sdružení, má 3 členy, které volí valná hromada) 
l Předseda, místopředseda (statutární orgán Sdružení, volí je valná hromada, jsou členy rady) 
l Kontrolní komise (kontrolní orgán Sdružení, má 3 členy, které volí valná hromada) 
l Tajemník (administrativní orgán Sdružení) 
  
 
 
Valná hromada 
Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení. V souladu s čl. IX odst. 2 aktuálně platných 
stanov Sdružení (příloha č. 1 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 až 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 až 2026. 
 
Ostatní orgány Sdružení - rada, předseda, místopředseda a kontrolní komise.  
Členy těchto orgánů volí valná hromada Sdružení, a to na dobu určitou do ukončení hlasování 
v nejbližším termínu řádných komunálních voleb. Členské obce však mají dle čl. VI. stanov 
právo své zástupce do těchto orgánů alespoň navrhovat. V minulém volebním období byl na 
funkci předsedy Sdružení navržen starosta Ing. Jiří Pavlica, který byl valnou hromadou zvolen 
místopředsedou Sdružení.  
  
V návrhu usnesení je uvedena varianta – zda, se bude jednat o starostu nebo místostarostu, 
bude upřesněno přímo na zasedání zastupitelstva.  
 
  
Přílohy:  
Příloha č. 1: Stanovy_Sdruzeni_Mikroregion_Roznovsko.pdf 
 
usnesení č. ../1/ZM/19/10/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 
a) 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 až 2026 je, v souladu s 
platnými stanovami Sdružení, starosta / místostarosta ______________________, nar. 
_______________________. V případě, že se starosta / místostarosta 
_____________________ nebude moci některé z valných hromad Sdružení zúčastnit, účastní 
se valné hromady za město Rožnov pod Radhoštěm starosta / místostarosta. Místostarostovi 
i starostovi se ukládá, aby na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod 
Radhoštěm po konání valné hromady informovali o rozhodnutích přijatých valnou hromadou. 
b) navrhuje jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm do funkce předsedy Sdružení 
Mikroregion Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
IČO 702 38 642, starostu / místostarostu _______________________, nar. ___________. 
  
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)  



  14/20 

 
 
17 - Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Sdružení obcí Mikroregionu 
Vsetínsko - předkládá: Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva: 
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:  
l Valná hromada (nejvyšší orgán SOMV) 
l Rada SOMV (statutární orgán SOMV, má 7 členů, které volí valná hromada) 
l Revizní komise (kontrolní orgán SOMV, má 3 členy, které volí valná hromada) 
  
Valná hromada 
Valná 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 až 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. 
V návrhu usnesení je uvedena varianta – zda, se bude jednat o starostu nebo místostarostu, 
bude upřesněno přímo na zasedání zastupitelstva.  
 
  
 
Přílohy:  
Příloha č. 1: Stanovy_SOMV_ucinne_od_01_07_2020.pdf 
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usnesení č. ../1/ZM/19/10/2022 
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 primárně starostu / místostarostu města _________________, nar. 
______________ . V případě, že se starosta / místostarosta města nebude moci některé z 
valných hromad Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko zúčastnit, zmocňuje pro volební období 
2022 až 2026 jako náhradníka starostu / místostarostu města _________________, nar. 
______________ . Starostovi i místostarostovi se ukládá, aby na nejbližším zasedání 
zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm po konání valné hromady informovali o 
rozhodnutích přijatých valnou hromadou. 
c) navrhuje jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm do Rady Sdružení obcí Mikroregionu 
Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČO 70238880, starostu / místostarostu 
města ______________________ , nar. ___________________ . 
 
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)  
 
 
18 - Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Místní akční skupiny 
Rožnovsko - předkládá: Ing. Jiří Pavlica   
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 až 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 až 2022, nutno zmocnit nového zástupce pro volební období 
2022 až 2026. 
Návrhy kandidátů na zástupce se podávají přímo na zasedání zastupitelstva města.  
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Přílohy:  
Příloha č. 1: Stanovy_MAS_Roznovsko_k_18.8.2020_aktualni_zneni.pdf 
 
usnesení č. ../1/ZM/19/10/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 
a) zmocňuje na všechny valné hromady zapsaného spolku Místní akční skupina Rožnovsko, 
z. s., se sídlem Zašová 36, Obecní úřad, IČO 270 34 925, konané ve volebním období 2022 
až 2026 jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm ____________________, nar. 
_____________. V případě, že se ____________________ nebude moci některé z valných 
hromad spolku zúčastnit, zmocňuje zastupitelstvo města k účasti na valné hromadě za město 
Rožnov pod Radhoštěm _______________, nar. _____________________ . Zmocněným 
osobám se ukládá, aby na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm 
po konání valné hromady informovaly o rozhodnutích přijatých valnou hromadou. 
b) zmocňuje ________________________, nar. __________________, aby město Rožnov 
pod Radhoštěm zastupoval ve Výběrové komisi Místní akční skupiny Rožnovsko, z. s., se 
sídlem Zašová 36, Obecní úřad, IČO 270 34 925. V případě, že se ____________________ 
nebude moci jednání Výběrové komise zúčastnit, zmocňuje zastupitelstvo města k účasti na 
jednání Výběrové komise za město Rožnov pod Radhoštěm _______________, nar. 
_____________________ . 
  
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 - Pověření zastupitele funkcí „Politik pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21“ 
- předkládá: Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva: 
Na základě rozhodnutí zastupitelstva města č. XVII/7 ze dne 21. 2. 2017 se město Rožnov 
pod Radhoštěm přihlásilo k Projektu Zdravé město a metody místní Agenda 21 a stalo se 
členem asociace Národní sítě Zdravých měst České republiky (NSZM ČR). V rámci tohoto 
usnesení také schválilo stanovy asociace NSZM ČR a Deklaraci k podpoře udržitelného 
rozvoje, zdraví a kvality života. 
V souladu s výše uvedenými dokumenty, které město akceptovalo, je třeba určit člena 
politického vedení města, který bude plnit funkci tzv. „politika pro Projekt Zdravé město a místní 
Agenda 21.“ Do konce volebního období 2018 až 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. 
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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; 
l s ohledem na výstupy komunitního plánování a expertní doporučení formulují vizi a priority 
rozvoje; 
l podílejí se na přípravě komunitního i expertního strategického plánu (účast v pracovních 
skupinách a týmech, veřejná projednání); 
l zadávají aktualizaci strategického plánu; 
l 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. 
  
Návrhy kandidátů se podávají přímo na zasedání zastupitelstva města. 
 
usnesení č. ../1/ZM/19/10/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm pověřuje _________________, nar. 
_____________ pro volební období 2022 až 2026 funkcí „politika pro Projekt Zdravé město a 
místní Agenda 21“. 
 
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)  
 
 
20 - Zřízení a volba členů finančního výboru - předkládá: Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva: 
Dle § 117 odst. 2 zákona o obcích zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. 
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. 
Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a plní 
další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města. Ze své činnosti odpovídá výbor 
zastupitelstvu města. 
  
Doposud zaslané návrhy nominací do finančního výboru:  
l Nominace volební strany Občanská demokratická strana 
  
Bc. Markéta Blinková, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm 
Ing. Antonín Slovák, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm 
 Ing. Petr Stolář, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
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l Nominace volební strany Svoboda a přímá demokracie (SPD) 
  
Tomáš Hradil, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
  
l Nominace volební strany Zdravý Rožnov 
  
Marek Tretera, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
 
Návrhy ostatních kandidátů se podávají přímo na zasedání zastupitelstva města.  
 
_________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
J. Kučera – navrhuje změnit tento bod na zřízení finančního výboru, toto je věc, kterou po nás 
chce legislativa, to znamená, aby na ustavujícím zastupitelstvu finanční a kontrolní výbor 
vznikl. Lídři volebních stran byli emailem informováni, že můžou zaslat nominace, doposud 
zaslané nominace jsou uvedeny v důvodové zprávě. Strana SPD dnes 17. 10.2022 změnila 
původní nominaci na pana R. Szerudu a po zpracování podkladů podala svou nominaci i 
volební strana ANO 2011, která nominovala na členy finančního výboru R. Máchu a J. Pavlicu. 
Svou nominaci dosud nedodali Nezávislí Rožnováci. Počet členů finančního výboru má být 
lichý. Finanční výbor bude zřízen a jeho členové budou voleni na dalším jednání zastupitelstva 
8. 11.2022. 
__________________________________________________________________________ 
 
 
usnesení č. ../1/ZM/19/10/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm zřizuje Finanční výbor Zastupitelstva města 
Rožnov pod Radhoštěm a s účinností od 20. 10. 2022 volí do funkce předsedy finančního 
výboru _____________________, zastupitele města Rožnov pod Radhoštěm a do funkce 
členů finančního výboru: 
__________________________________________________________ . 
 
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. 17/1/ZM/19/10/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm zřizuje Finanční výbor Zastupitelstva města 
Rožnov pod Radhoštěm. Členové finančního výboru budou zvoleni na nejbližším zasedání 
zastupitelstva města. 
 
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
 
 
21 - Zřízení a volba členů kontrolního výboru - předkládá: Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva: 
Dle § 117 odst. 2 zákona o obcích zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. 
Počet členů kontrolního výboru musí být lichý, min. počet členů jsou tři. Jejich členy nemohou 
být starosta, místostarosta, tajemník MěÚ ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce 
na MěÚ. Předsedou kontrolního výboru musí být vždy člen zastupitelstva města. 
Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města, kontroluje dodržování 
právních předpisů ostatními výbory a MěÚ na úseku samostatné působnosti a plní další 
kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města. 
Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu města. 
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Doposud zaslané návrhy nominací do kontrolního výboru:  
l Nominace volební strany Občanská demokratická strana 
  
Bc. Markéta Blinková, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm 
Ing. Antonín Slovák, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm 
 Ing. Petr Stolář, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
  
l Nominace volební strany Svoboda a přímá demokracie (SPD) 
  
Bc. Radim Červenka, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 756 53 Vidče 
  
l Nominace volební strany Zdravý Rožnov 
  
RNDr. Ivan Lukáš, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm 
 
Návrhy ostatních kandidátů se podávají přímo na zasedání zastupitelstva města.  
 
__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
J. Kučera – navrhuje, postupovat stejně i u kontrolního výboru. Ze strany SPD došlo ke změně 
17. 10. 2022 a po zpracování podkladů ze strany ANO 2011 přišla nominace na pana Z. 
Kypeta. Nezávislí Rožnováci nominace ještě nezaslali. Tímto opět navrhuje změnit hlasování 
pouze na zřízení kontrolního výboru a jednotliví členové se budou dovolovat na příštím 
zastupitelstvu. 
__________________________________________________________________________ 
 
 
usnesení č. ../1/ZM/19/10/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm zřizuje Kontrolní výbor Zastupitelstva města 
Rožnov pod Radhoštěm a s účinností od 20. 10. 2022 volí do funkce předsedy kontrolního 
výboru __________________________, zastupitele města Rožnov pod Radhoštěm a do 
funkce členů kontrolního výboru: 
_______________________________________________________________ . 
 
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. 18/1/ZM/19/10/2022 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm zřizuje Kontrolní výbor Zastupitelstva města 
Rožnov pod Radhoštěm. Členové kontrolního výboru budou zvoleni na nejbližším zasedání 
zastupitelstva města. 
 
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0 
 
 
C) Závěr 
22 - Ukončení jednání zastupitelstva - předkládá: Ing. Jiří Pavlica   
Důvodová zpráva: 
Bod je určen zejména k předání neformálních informací mezi vedením města a ostatními 
zastupiteli. 



  20/20 

 
__________________________________________________________________________ 
Diskuze:  
J. Kučera – informuje, že další zastupitelstvo města bude 8.11.2022 ve 14 hod. Děkuje za 
účast na dnešním jednání a za diskuze. 
R. Holiš – chce pogratulovat celému vedení města. Sděluje, že všichni jsou připraveni být 
konstruktivní a pomáhat městu. 
J. Kučera – děkuje a sděluje, že je připraven otevřeně komunikovat a dveře jsou pro všechny 
zastupitele a občany otevřené. Dále informuje, že na příštím zastupitelstvu, jak avizoval budou 
předkládány rozdělené gesce a účasti v orgánech jiných společností.  
J. Koryčanský – děkuje že dostal 100 % při volbě radního. 
__________________________________________________________________________ 
 
Předsedající: 
  
 

Ing. Jan Kučera, MSc. 
Starosta města 
 
 
Věcnou správnost ověřili: 
 
 
  

 
……………………………………….. 
 
 
 
     

Ing. Radúz Mácha ………………………………………… 

 
 
  

Mgr. Miroslav Kokinopulos ………………………………………… 

 
 
Pozn.: Vzhledem k dlouhodobé absenci jednoho ze dvou zvolených ověřovatelů zápisu 
z ustavujícího zasedání zastupitelstva, pana Ing. Radúze Máchy, je zápis podepsán pouze 
jedním ověřovatelem. 
 
  
 
  
 Seznam všech příloh (č. bodu/č. přílohy):  
4/1 - Pozvanka_zasedani_1_..pdf  
7/1 - volebni_rad_tajna_volba.pdf  
7/2 - vzor_hlasovacich_listku_tajna_volba.pdf  
15/1 - Stanovy_spolecnosti_Vodovody_a_kanalizace_Vsetin_a.s..pdf  
16/1 - Stanovy_Sdruzeni_Mikroregion_Roznovsko.pdf  
17/1 - Stanovy_SOMV_ucinne_od_01_07_2020.pdf  
18/1 - Stanovy_MAS_Roznovsko_k_18.8.2020_aktualni_zneni.pdf  
  
Jednání bylo ukončeno v 19:50 hodin 
Zápis byl vyhotoven 26. října 2022 
_________ 
Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Číslo jednání/ZM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání 


