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Usnesení ze zasedání Rady č. 16/2023 

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo 
dne 6. 3. 2023 

 
 

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

 

 
 
 

usnesení č. 192/16/RM/06/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání rady města dle předložené 
pozvánky. 
  
usnesení č. 193/16/RM/06/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá organizaci Téčko, příspěvková organizace, se 
sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 44740743 povinnost poskytnout 
Kontrolnímu výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm součinnost při kontrole 
jejího hospodaření za rok 2021 a 2022. 
  
usnesení č. 194/16/RM/06/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ustanovuje komisi pro roční hodnocení pracovní 
výkonnosti ředitelů školských příspěvkových organizací zřízených městem Rožnov pod 
Radhoštěm a ředitele Hasičského sboru města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková 
organizace za rok 2022, ve složení dle důvodové zprávy a změn na jednání rady uvedených 
v zápise. 
  
usnesení č. 195/16/RM/06/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č. 
2736325772 (GINIS č. 151/2021/OSM) ze dne 26.7.2021, ve znění uvedeném v předložené 
příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pojištěným a společností UNIQA 
pojišťovna, a.s., sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha, IČO 49240480 jako pojistníkem dle 
důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení. 
  
usnesení č. 196/16/RM/06/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm  
1. svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm - odboru správy majetku pravomoc 
rozhodovat o uzavření dodatku ke smlouvám o nájmu bytu mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm a osobami, které vstupují do práv a povinností z nájemní smlouvy  
a) po úmrtí dosavadního nájemce z titulu přechodu nájmu nebo dědění, 
b) po uzavření nebo rozvodu manželství dosavadního nájemce, 
nebo o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu s takovými osobami na jejich žádost, 
2. pověřuje vedoucí odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm k 
podpisu dodatků smluv o nájmu bytu a dohod o ukončení nájmu bytu v případech uvedených 
v bodě 1 tohoto usnesení, 
dle důvodové zprávy.  
  
usnesení č. 197/16/RM/06/03/2023 

 Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o podání žaloby o zaplacení pohledávky proti 
Sxxxxxxxxxx Pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm a Sxxxxx Pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 750 02 Přerov, 
dle důvodové zprávy a předložených příloh.   
   
usnesení č. 198/16/RM/06/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje: 
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a) vzorový text smlouvy o smlouvě budoucí ke zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
28/2023/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1, vzorový text smlouvy o smlouvě budoucí ke 
zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 236/2022/OSM (pouze pro společnost ČEZ Distribuce, 
a.s.) ve znění uvedeném v příloze č. 2, vzorový text smlouvy o smlouvě budoucí ke zřízení 
služebnosti sjezdu č. 29/2023/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 3 a vzorový text smlouvy 
o právu provést stavbu č. 30/2023/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 4 projednávaného 
bodu, 
b) ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit smlouvy 
o smlouvě budoucí ke zřízení služebnosti nebo smlouvy o právu provést stavbu dle 
schváleného vzoru s jednotlivými žadateli, 
c) svěřuje odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm pravomoc 
rozhodnout o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí ke zřízení služebnosti nebo smlouvy o 
právu provést stavbu dle schváleného vzoru, včetně jejich změn a ukončení, mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm a jednotlivými žadateli, 
d) pověřuje vedoucí odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm k 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí ke zřízení služebnosti nebo smlouvy o právu provést 
stavbu, včetně případných právních jednání vedoucích ke změnám nebo ukončení smlouvy,  
dle důvodové zprávy a předložených příloh. 
  
Schválené vzorové smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 
  
usnesení č. 199/16/RM/06/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm revokuje usnesení rady města č. 
2372/129/RM/13/05/2022 ze dne 13. 5. 2022 a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod 
Radhoštěm - odboru investic zajistit zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci 
střechy budovy č.p. 1444 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm (mateřská škola) 
se zachováním stávající valbové střechy a k realizaci systému na zadržování dešťové vody a 
její využití pro zálivku zahrady mateřské školy, dle důvodové zprávy. 
  
usnesení č. 200/16/RM/06/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku číslo 001 smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení číslo: 21_SOBS01_4121797176 
mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, jako žadatelem a společností ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČO 24729035, jako provozovatelem distribuční 
soustavy, dle důvodové zprávy a předložených příloh. 
Schválený dodatek ve znění uvedeném v předložené příloze č. 2 je součástí tohoto usnesení. 
  
usnesení č. 201/16/RM/06/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o podání podnětu na 
Energetický regulační úřad k prověření ceny tepla za rok 2022, dodávaného ze soustavy 
centrálního zásobování tepelnou energií na území města Rožnov pod Radhoštěm, dle 
důvodové zprávy a předložené přílohy. 
  
usnesení č. 202/16/RM/06/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a přílohy tohoto bodu jmenuje s 
účinností od 7.3.2023 novým členem Komise stavební Rady města Rožnov pod Radhoštěm 
Ing. Libora Dobiáše. 
  
usnesení č. 203/16/RM/06/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, v souladu s § 83 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), dle důvodové zprávy ukládá členu Rady města Rožnov pod 
Radhoštěm, panu Antonínovi Slovákovi: 
 

1. Provádět kontrolu nad realizací projektu "Propojovací cyklochodník u EP, Rožnov p.R." 
(dále jen jako "projekt"). 
2. Informovat radu města průběžně o průběhu a aktuálním stavu realizace projektu. 
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3. Informovat radu města o aktuálních otázkách ve věci realizace projektu a předkládat návrhy 
na jejich řešení. 
3. Sledovat, jak jsou plněna usnesení rady města a zastupitelstva města ve věci realizace 
projektu a v případě, že jsou plněna nedostatečně, v součinnosti s kompetentním 
zaměstnancem města navrhnout řešení pro odstranění nedostatku. 
4. V součinnosti s kompetentním zaměstnancem města zpracovávat a připravovat podklady 
pro zasedání rady města ve věci realizace projektu. 
 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm 
poskytovat radnímu Antonínovi Slovákovi součinnost při plnění úkolu stanoveného tímto 
usnesením. 
  
usnesení č. 204/16/RM/06/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, v souladu s § 83 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), dle důvodové zprávy ukládá členu Rady města Rožnov pod 
Radhoštěm, panu Jaromírovi Koryčanskému: 
 

1. Zpracovat návrh koncepce úpravy a údržby veřejného prostranství, zejména veřejné zeleně 
a mobiliáře, v lokalitách: Masarykovo náměstí, světelné křižovatky u Janíků včetně 
komunikace I/35 a okolí společenského domu a předložit ho radě města k projednání 
nejpozději do 17. 4. 2023. 
2. Informovat radu města průběžně o aktuálních otázkách v oblasti úpravy a údržby veřejného 
prostranství v městě Rožnov pod Radhoštěm a předkládat návrhy na jejich řešení. 
3. Sledovat, jak jsou plněna usnesení rady města a zastupitelstva města v oblasti správy a 
údržby veřejného prostranství a v případě, že jsou plněna nedostatečně, v součinnosti s 
kompetentním zaměstnancem města navrhnout řešení pro odstranění nedostatku. 
4. V součinnosti s kompetentním zaměstnancem města zpracovávat a připravovat podklady 
pro zasedání rady města v oblasti správy a údržby veřejného prostranství v lokalitách 
uvedených v bodě 1. 
 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm 
poskytovat radnímu Jaromírovi Koryčanskému součinnost při plnění úkolu stanoveného tímto 
usnesením. 
  
usnesení č. 205/16/RM/06/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ 
DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 
48390453, schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech, dodatek č. 8 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele ze dne 27. 
10. 2015 ve znění pozdějších dodatků, uzavíraný mezi společností KOMERČNÍ DOMY 
ROŽNOV, spol. s r.o. a jednatelem společnosti, Ing. Jindřichem Žákem, ve znění uvedeném v 
předložené příloze č. 1. Schválený dodatek č. 8 je součástí tohoto usnesení. 
 

usnesení č. 206/16/RM/06/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd 
s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, schvaluje, v 
souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, 
dodatek č. 7 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele ze dne 30. 6. 2016 ve znění pozdějších 
dodatků, uzavíraný mezi společností TV Beskyd s.r.o. a jednatelem společnosti, Michalem 
Gerykem, ve znění uvedeném v předložené příloze č. 2. Schválený dodatek č. 7 je součástí 
tohoto usnesení. 
  
usnesení č. 207/16/RM/06/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky s názvem "Obměna ICT MěÚ 
Rožnov pod Radhoštěm V." zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové 
zprávy a předložených příloh a po projednání rozhodla o výběru dodavatele této veřejné 
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zakázky, kterým je společnost AUTOCONT a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 04308697, a schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu IT 
vybavení č. 0032/2023/MIS a smlouvy o technické podpoře č. 0033/2023/MIS mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm a vybraným dodavatelem ve znění uvedeném v příloze č. 3 a 5 
projednávaného bodu. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Ing. Jan Kučera, MSc. 
starosta 
 
 
 
  

Mgr. Tomáš Gross 

místostarosta 
 
 
 
     

 

_________ 

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


