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Usnesení ze zasedání Rady č. 15/2023 

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo 
dne 20. 2. 2023 

 
 

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou 
upravena s ohledem na ochranu osobních údajů. 

 

 
 
 
 

usnesení č. 175/15/RM/20/02/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené 
pozvánky. 
  
 

usnesení č. 176/15/RM/20/02/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informaci o kulturních a 
společenských akcích připravovaných v roce 2023, jejichž pořadatelé navrhují stanovení kratší 
doby nočního klidu, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Rada města Rožnov pod 
Radhoštěm ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit návrh obecně závazné 
vyhlášky o stanovení kratší doby nočního klidu k předložení a projednání zastupitelstvu města. 
  
 

usnesení č. 177/15/RM/20/02/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje odměnu paní Mgr. Mileně Kohoutové, 
ředitelce Mateřské školy Radost, Rožnova p. R., příspěvková organizace, IČO 70887659 dle 
důvodové zprávy. 
  
 

usnesení č. 178/15/RM/20/02/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje stanovení významných pracovních úkolů pro 
roční hodnocení pracovní výkonnosti ředitelů školských příspěvkových organizací zřízených 
městem Rožnov pod Radhoštěm a řediteli Hasičského sboru města Rožnova pod Radhoštěm, 
příspěvková organizace pro rok 2023 a maximální výši jejich ročních odměn pro rok 2023 dle 
důvodové zprávy a předložené přílohy. 
  
 

usnesení č. 179/15/RM/20/02/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci ředitele Střediska volného 
času Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, IČO 75044340 o aktuální potřebě prostor pro činnost příspěvkové organizace dle 
důvodové zprávy a předložených příloh. 
  
 

usnesení č. 180/15/RM/20/02/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí výstupy z dotazníkových šetření v 
oblasti vzdělávání dle důvodové zprávy a předložených příloh. 
  
 

usnesení č. 181/15/RM/20/02/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje:  
1. dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 19 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově 
pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu bytu č. 2 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní Rožnově pod 



  2/4 

Radhoštěm na dobu tří měsíců s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, Rožnov 
pod Radhoštěm 

2. dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 2 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově 
pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu bytu č. 19 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově 
pod Radhoštěm na dobu tří měsíců s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, Rožnov 
pod Radhoštěm 
 

dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválené dohody o zániku smlouvy o nájmu bytu 
ve znění uvedeném v příloze č. 3 a 4 a schválené smlouvy o nájmu bytu ve znění uvedeném 
v příloze č. 5 a 6 jsou součástí tohoto usnesení.  
  
  
usnesení č. 182/15/RM/20/02/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje pronájem garáže - číslo jednotky 
1773/17 - o výměře 23,69 m2 v přízemí domu č.p. 1773 na ulici Kulturní, na pozemku p. č. st. 
3594/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch Jxxx Mxxxxxxxé, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxx, Rožnov pod Radhoštěm a uzavření nájemní smlouvy mezi městem Rožnov 
pod Radhoštěm jako pronajímatelem  a Jxxxx Mxxxxxxxxx jako nájemcem ve znění uvedeném 
v příloze č. 1 projednávaného bodu (smlouva č. 22/2023/OSM) dle důvodové zprávy. 
Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
  
  
usnesení č. 183/15/RM/20/02/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění 
uvedeném v přílohách č. 1 a 5 projednávaného bodu s těmito stavebníky jako budoucími 
oprávněnými ze služebnosti: 
 

1. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035 

- uložení zemního kabelového vedení NN v městském pozemku p. č. 3614/2 k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm - ul. Javornická, smlouva č. 236/2022/OSM/5 v příloze č. 1 projednávaného bodu. 
 

2. Ing. Zxxxxx Mxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

- uložení přípojky splaškové a dešťové kanalizace v městském pozemku p. č. 3575/1 v k.ú. 
Rožnov pod Radhoštěm - ul. Sluneční, smlouva č. 177/2020/OSM/81 v příloze č. 5 
projednávaného bodu. 
Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 
  
  
usnesení č. 184/15/RM/20/02/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení služebnosti sjezdu č. 176/2020/OSM/25 ve znění uvedeném v příloze č. 1 
projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a 
panem Ing. Zxxxxxx Mxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxx756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
jako budoucím oprávněným ze služebnosti sjezdu na pozemcích p. č. 3575/1 a p. č. 3575/4 v 
k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města (ul. Sluneční). 
Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
  
usnesení č. 185/15/RM/20/02/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu zadávané 
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na stavební práce s názvem "Oprava chodníku sídliště Záhumení, část 1" projednala 
výsledky jednání hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje 
vybraného dodavatele této veřejné zakázky, kterým je společnost Vojkůvka s.r.o., se sídlem 
336 Dolní Bečva, 756 55, IČ 27828417 a uzavření smlouvy o dílo č. 14/2023/OSM mezi 
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městem Rožnov pod Radhoštěm a vybraným dodavatelem ve znění uvedeném v příloze č. 1 
projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
  
 

usnesení č. 186/15/RM/20/02/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 
0230/2021/ORM na zhotovení projektové dokumentace pro společné stavební řízení v rámci 
akce "Revitalizace sídliště Koryčanské Paseky - etapa 1 - plocha A" ve znění uvedeném v 
předložené příloze č. 1 se společností Atelier per partes s.r.o., Francouzská 421/87, Brno - 
Zábrdovice, PSČ 602 00, IČO 06968368, dle důvodové zprávy. Schválený dodatek je součástí 
tohoto usnesení. 
  
 

usnesení č. 187/15/RM/20/02/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala Plán přípravy na stárnutí 2023-2024 a 
Rodinnou politiku města Rožnov pod Radhoštěm 2023-2024 ve znění uvedeném v 
předložených přílohách a doporučuje předložit oba dokumenty ke schválení zastupitelstvu 
města. 
  
 

usnesení č. 188/15/RM/20/02/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí zprávu o činnosti odboru 
strategického rozvoje a projektů dle důvodové zprávy a předložených příloh. 
  
 

usnesení č. 189/15/RM/20/02/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádosti organizace Téčko, příspěvková 
organizace, se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 44740743 o 
poskytnutí záštity pro rok 2023 uvedené v předložených přílohách a schvaluje převzetí záštity 
 

1. starosty města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Jana Kučery, MSc. na akce Setkání s jubilanty, 
Program ke Dni matek a Den seniorů. 
2. místostarosty města Rožnov pod Radhoštěm Mgr. Tomáše Grosse na akci Jeden svět 2023. 
3. místostarostky města Rožnov pod Radhoštěm Bc. Markéty Blinkové na akci Kvetoucí 
město.  
 
  
usnesení č. 190/15/RM/20/02/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí dotazy paní Rxxxxxx 
Dxxxxxxx k projednání a přijetí opatření týkajících se nákupního centra Kaufland a souhlasí se 
zněním odpovědi uvedeným v příloze číslo 3. 
  
 

usnesení č. 191/15/RM/20/02/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o možnosti zapojení do inovačního 
projektu Tunnll dle důvodové zprávy a předložených příloh a po projednání: 
1. Vyjadřuje zájem na rozvoji autobusové služby Tunnll na svém území a ukládá starostovi 
města podpis Letter od Intent (Dohody o společném záměru) uvedené v předložené příloze č. 
1 a 2. 
2. Souhlasí se zapojením města Rožnov pod Radhoštěm do společného výzkumného projektu 
Tunnll společnosti Skanatek AB, Vasagatan 36, 111 20 Stockholm, registrační číslo 
(orgnummer) 556932-6571 a města v rámci grantové výzvy REACH Open Call, track 3 a 
ukládá starosti města podepsat Memorandum o porozumění uvedené v předložené příloze č. 
3 a 4. 
3. Souhlasí se společným zapojením města do projektu Tunnll v rámci Digital Innovation Hubs 
in Europe. 
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4. Ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm - odboru strategického rozvoje a projektů 
dále spolupracovat na projektu Tunnll, zejména poskytováním potřebných dat a pověřuje Ing. 
Jana Horkého, městského architekta komunikací za město v rámci tohoto projektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Ing. Jan Kučera, MSc. 
starosta 
 
 
 
  

Mgr. Tomáš Gross 

místostarosta 
 
 
 
     

 

_________ 

Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání 


