


založen dobrovolným svazkem obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko, IČO: 70238642. Město 

Rožnov pod Radhoštěm je jedním z členů Sdružení Mikroregion Rožnovsko. Sdružení Mirkoregion 

Rožnovsko je jediným společníkem společnosti Psí útulek Rožnovsko s. r. o.  

a vykonává působnost valné hromady této společnosti. 

Město Rožnov pod Radhoštěm má tak ve vztahu k předmětu Vaší žádosti k dispozici pouze 

informace, které získalo v souvislosti se svým členstvím ve Sdružení Mikroregion 

Rožnovsko. 

Sdružení Mirkoregion Rožnovsko a společnost Psí útulek Rožnovsko s. r. o jsou taktéž povinnými 

subjekty ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a lze se na ně obracet s žádostmi o informace 

souvisejícími s jejich působnosti. 

 

V kontextu výše uvedeného tak k bodům 1) a 2) poskytuji v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) 

zákona č. 106/1999 Sb. následující informace: 

 

1) „Jaké celkové výše dosáhly náklady na vybudování nového Psího útulku Rožnovsko, ve 

kterém je také 10 míst pro kočičky? 

Povinný subjekt disponuje pouze s informací ohledně celkových investičních nákladů, které 

činily 7.185.959 Kč 

 

2) Kolik z celkových nákladů bylo pokryto z dotací EU a Ministerstva pro místní rozvoj, 

případně jiných sponzorů - a kolik zaplatilo město Rožnov pod Radhoštěm? 

Výše dotací činila celkově 4.165.000 Kč. Město Rožnov hradilo v roce 2017 do rozpočtu 

Sdružení Mikroregion Rožnovsko částku účelově určenou jako mimořádný příspěvek na 

Psí útulek Rožnovsko ve výši 4,5 milionu (hradily se z ní investiční, neinvestiční i provozní 

náklady). 

 

Informacemi k bodům 3) a 4) Vaší žádosti povinný subjekt nedisponuje (lze předpokládat, že 

některé z těchto informací budou povinnému subjektu známy poté, co bude valné hromadě 

společnosti Psí útulek Rožnovsko předložena účetní uzávěrka za rok 2018) a protože se netýkají 

působnosti Města Rožnov pod Radhoštěm, povinný subjekt v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) 

zákona č. 106/1999 Sb. v těchto bodech Vaší žádost o informace odkládá. 

 

 

S pozdravem 

 

Mgr. Ing. Veronika Janíková 

vedoucí odboru kanceláře starosty  




