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Usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 4/2023 
města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo  

dne 21. 2. 2023 
Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na 

ochranu osobních údajů.  

 

usnesení č. 1/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako ověřovatele zápisu tohoto zasedání 
zastupitele pana Jiřího Pavlicu a Jana Fiedlera. 
  
usnesení č. 2/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto 
zasedání zastupitele Martina Drápala, Kristýnu Kosovou a Antonína Slováka. 
  
usnesení č. 3/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje zařazení bodu s názvem Zahájení a 
provedení kontroly hospodaření Téčka, příspěvkové organizace města za rok 2021 a 2022 do 
programu dnešního zasedání zastupitelstva za bod č. 24. 
  
usnesení č. 4/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva 
města dle předložené pozvánky aktualizované na zasedání zastupitelstva města. 
  
usnesení č. 5/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o rozsahu spolupráce 
města Rožnov pod Radhoštěm s partnerskými městy v roce 2023 dle důvodové zprávy a 
předložených příloh. 
  
usnesení č. 6/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a bere na vědomí zprávu o činnosti 
odboru strategického rozvoje a projektů dle důvodové zprávy a předložených příloh. 
  
usnesení č. 7/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje aktualizaci Akčního plánu na roky 
2022-2025, který je součástí Strategického plánu rozvoje města na roky 2021-2030, dle 
důvodové zprávy a předložených příloh. 
  
usnesení č. 8/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a schvaluje Plán přípravy na 
stárnutí 2023-2024 a Rodinnou politiku města Rožnov pod Radhoštěm 2023-2024 ve znění 
uvedeném v předložených přílohách a připomínek předložených na dnešním zasedání 
zastupitelstva města, dle důvodové zprávy. 
  
usnesení č. 9/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje deklaraci k podpoře udržitelného 
rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1, dle 
důvodové zprávy.  
  
usnesení č. 10/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vynětí položky č. 1 - nákup 
Společenského domu z ROP 1/2023 a hlasování o této položce samostatným rozpočtovým 
opatřením. 
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usnesení č. 11/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje upravené rozpočtové opatření č. 
1/2023 v rozsahu 5 325 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené 
přílohy č. 1. 
  
usnesení č. 12/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2023 v 
rozsahu 16 170 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy. 
  
usnesení č. 13/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2023 v 
rozsahu 1 500 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1. 
  
usnesení č. 14/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo žádost společnosti LK Stomatologie 
s.r.o. se sídlem Bayerova 53, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 17969948 o bezúročnou půjčku 
ve výši 3 000 000 Kč na vybavení zubní ordinace v Rožnově pod Radhoštěm a schvaluje 
poskytnutí úročené zápůjčky ve výši 1 500 000 Kč s lhůtou splatnosti 5 let společnosti LK 
Stomatologie s.r.o. a uzavření smlouvy o zápůjčce s dohodou o směnečném vyplňovacím 
prohlášení (č. smlouvy 0021/2023/OF) ve znění uvedeném v předložené příloze č. 6 mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm jako zapůjčitelem a společností LK Stomatologie s.r.o. jako 
vydlužitelem, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválená smlouva je součástí 
tohoto usnesení.  
  
usnesení č. 15/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo žádosti o poskytnutí programových 
dotací a po projednání  
1. schvaluje poskytnutí programové dotace jednotlivým žadatelům na projekty a ve výši 
uvedené v předložené příloze č. 1, 
2. ukládá odboru školství a kultury připravit smlouvy o poskytnutí programové dotace dle vzoru 
schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 8/13/ZM/12/11/2020 pro 
jednotlivé příjemce programové dotace, 
3. pověřuje starostu města k podepsání smluv o poskytnutí programové dotace s jednotlivými 
příjemci. 
  
usnesení č. 16/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo žádosti o poskytnutí programových 
dotací a po projednání neschvaluje poskytnutí programové dotace žadateli na projekt uvedený 
v předložené příloze č. 2. 
  
usnesení č. 17/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o 
spolupráci ze dne 17. 10. 2014 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm a Národním muzeem v přírodě, příspěvkovou organizací, Valašským 
muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se sídlem Palackého 147, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, IČO: 00098604, dle důvodové zprávy. Předmětem dodatku č. 8 je rozsah 
spolupráce města a muzea v roce 2023. Schválený dodatek č. 8 je součástí tohoto usnesení. 
  
usnesení č. 18/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi pozemku p. č. 211/6 o výměře 
10 m2, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví Ixxxx Hxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxx 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, a 
uzavření kupní smlouvy o koupi nemovitých věcí č. 002/2023/OSM mezi Ixxxxx Hxxxxxxxx a 
městem Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. 
Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 
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usnesení č. 19/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi pozemku p. č. 6453 o výměře 
14 m2, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví Lxxxx Dxxxxxxx, trvalý pobyt 
xxxxxxxxxxxxxxxx756 54 Zubří a prodej pozemku p. č. 4933 o výměře 195 m2 ve vlastnictví 
města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví Lxxxx Dxxxxxxx, dle důvodové zprávy a příloh 
projednávaného bodu, a uzavření kupní smlouvy o koupi nemovitých věcí se zrušením 
věcného břemene č. 003/2023/OSM mezi Lxxxx Dxxxxxxxx, městem Rožnov pod Radhoštěm 
a oprávněnou z věcného břemene Mxxxx Mxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxx, 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená 
kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 
  
usnesení č. 20/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi pozemků p. č. 35/4 o výměře 
8 m2, p. č. 1337/3 o výměře 40 m2 a p. č. 1337/72 o výměře 17 m2, vše v k. ú. Tylovice, ve 
vlastnictví Axxxxxx Bxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxx756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, a uzavření kupní smlouvy o koupi 
nemovitých věcí se zrušením věcného břemene č. 006/2023/OSM mezi Axxxxxxx Bxxxxxx, 
městem Rožnov pod Radhoštěm a oprávněnými z věcného břemene Axxxxxxx Bxxxxxx a 
Šxxxxxxx Bxxxxxxxx, oba trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxx756 61 Rožnov pod Radhoštěm ve 
znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva je součástí 
tohoto usnesení. 
  
usnesení č. 21/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi pozemku p. č. 216/4 o výměře 
20 m2, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví Mxxxxxx Cxxxxxxx, trvalý pobyt 
xxxxxxxxxxxxxx756 62 Hutisko-Solanec, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, 
a uzavření kupní smlouvy č. 004/2023/OSM mezi Mxxxxxxx Cxxxxxxxx a městem Rožnov pod 
Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva 
je součástí tohoto usnesení. 
  
usnesení č. 22/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi pozemku p. č. 36/2 o výměře 
3 m2, v k. ú. Tylovice, ve vlastnictví Kxxxx Sxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxx756 61 
Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, a uzavření kupní 
smlouvy o koupi nemovité věci se zrušením věcného břemene č. 007/2023/OSM mezi Kxxxxx 
Sxxxxxxx, městem Rožnov pod Radhoštěm a oprávněnými z věcného břemene Bxxxxxxxx 
Sxxxxxxx a Vxxxxxx Sxxxxxxxxx, oba trvalý pobyt xxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva 
je součástí tohoto usnesení. 
  
usnesení č. 23/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej pozemku p. č. 3690/34 o 
výměře 95 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve 
prospěch České republiky a uzavření kupní smlouvy č. 20/2023/OSM ve znění uvedeném v 
příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a 
organizací Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, Palackého 147, 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00098604, jako kupující dle důvodové zprávy a příloh 
projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení.  
  
usnesení č. 24/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi pozemku p. č. st. 163/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 487, objekt občanské vybavenosti a 
pozemků: 
- p. č. 1474/5, ostatní plocha, zeleň 
- p. č. 1474/11 ostatní plocha, ostatní komunikace  
- p. č. 1474/12 ostatní plocha, ostatní komunikace 
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- p. č. 1474/13 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví společnosti SYNOT REAL ESTATE, k.s., se 
sídlem Jaktáře 1475, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 26221276, do vlastnictví města 
Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření kupní 
smlouvy č. 19/2023/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a společností 
SYNOT REAL ESTATE, k.s. jako prodávající ve znění uvedeném v příloze č. 1 
projednávaného bodu. 
Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 
  
usnesení č. 25/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje plán společných zařízení v souladu 
s ustanovením §9 odst. 11 zákona č. 139/2002, o pozemkových úpravách a pozemkových 
úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Plán společných zařízení byl 
vypracován v rámci probíhající Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Rožnov 
pod Radhoštěm a je vyznačen v hlavním výkrese, který je přílohou č. 1 projednávaného bodu 
a popsán v technické zprávě, která je přílohou č. 2 projednávaného bodu, dle důvodové zprávy 
a příloh projednávaného bodu. 
  
usnesení č. 26/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyvěšení tibetské vlajky na budově 
Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm na Masarykově náměstí dne 10. března 2023, jako 
symbol protestu proti potlačování práv a svobod národů a menšin. 
  
usnesení č. 27/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí zprávu ředitele Městské policie 
Rožnov pod Radhoštěm o činnosti městské policie za rok 2022. 
  
usnesení č. 28/4/ZM/21/02/2023 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm: 
1. Souhlasí s návrhem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm na 
zahájení a provedení kontroly hospodaření Téčka, příspěvkové organizace, se sídlem 1. máje 
1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 44740743 za rok 2021 a 2022. 
2. Ukládá Kontrolnímu výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm provést kontrolu 
Téčka, příspěvkové organizace, se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 
44740743 za rok 2021 a 2022, a to výhradně v režimu zákona o obcích. 
3. Ukládá Radě města Rožnov pod Radhoštěm přijmout usnesení, kterým uloží kontrolované 
příspěvkové organizaci povinnost poskytnout kontrolnímu výboru součinnost při kontrole. 
 
 
 
 

Ing. Jan Kučera, MSc. 
starosta 
 
 
 
  

Mgr. Tomáš Gross 
místostarosta 
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Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Číslo jednání/ZM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání 


