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Usnesení ze zasedání Rady č. 17/2023 

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo 
dne 20. 3. 2023 

  
 

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

 

 

usnesení č. 208/17/RM/20/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání rady města dle 
předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze zasedání rady města. 
  
usnesení č. 209/17/RM/20/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o závazku 
veřejné služby k zajištění provozu Cyklobusu Beskydy č. 0053/2021/OKDS/2 ve znění 
uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, městem Nový 
Jičín, městem Příbor, městem Kopřivnice a městem Frenštát pod Radhoštěm jako 
objednateli a společností Z-Group bus a.s., sídlem třída Tomáše Bati 258, Louky, 763 02 
Zlín, IČO 45192120 jako dopravcem dle důvodové zprávy. Schválený dodatek včetně jeho 
přílohy je součástí tohoto usnesení. 
  
usnesení č. 210/17/RM/20/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí se zajištěním veřejné služby v přepravě 
cestujících veřejnou linkovou dopravou – CYKLOBUSU PŘEROV 2023-2024 dle důvodové 
zprávy a předložené přílohy. 
  
usnesení č. 211/17/RM/20/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy ustanovuje a schvaluje do 
hodnotící komise pro roční hodnocení městských kulturních příspěvkových organizací a 
pracovní výkonnosti jejich ředitelů: 
a) pro Městkou knihovnu Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 64123430 
osoby uvedené v důvodové zprávě a jako dalšího člena rady města/zastupitelstva města 
pana/paní Ing. Antonín Slovák,  
b) pro Téčko, příspěvkovou organizaci, IČO 44740743 osoby uvedené v důvodové zprávě a 
jako dalšího člena rady města/zastupitelstva města pana/paní Petr Jelínek. 
  
usnesení č. 212/17/RM/20/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a souhlasí s uzavřením darovací smlouvy 
mezi společností CS CABOT, spol. s r.o., se sídlem Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 
757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 14612411 jako dárcem a Téčkem, příspěvkovou organizací, 
se sídlem 1 máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 44740743 jako obdarovaným, 
dle důvodové zprávy. Darovací smlouva ve znění v předložené příloze č. 1 je součástí tohoto 
usnesení. 
  
usnesení č. 213/17/RM/20/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí aktualizovanou informaci 
o kulturních a společenských akcích připravovaných v roce 2023, jejichž pořadatelé navrhují 
stanovení kratší doby nočního klidu, dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1. Rada 
města Rožnov pod Radhoštěm ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit 
aktualizovaný návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují výjimečné případy 
vymezení kratší doby nočního klidu k projednání zastupitelstvem města dle důvodové zprávy 
a předložené přílohy č. 2. 
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usnesení č. 214/17/RM/20/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá dotačním komisím uvedeným v důvodové 
zprávě přehodnotit současně nastavené programy pro poskytování programových dotací, 
vyhlašované každoročně zastupitelstvem města v souladu se Zásadami pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm pro následující kalendářní rok, a navrhnout 
celkový objem peněžních prostředků pro programové dotace v roce 2024, a stanovuje termín 
pro zpracování výstupů z tohoto přehodnocení včetně navržení celkového objemu peněžních 
prostředků a pro předání souvisejících materiálů oddělení školství a sportu v odboru školství 
a kultury Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm do 31. 5.2023, dle důvodové zprávy. 
  
usnesení č. 215/17/RM/20/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí oznámení o vyhlášení 
ředitelského volna dne 23.3.2023 na Základní škole Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., 
příspěvková organizace, IČO 70918643, dle důvodové zprávy a předložené přílohy. 
  
usnesení č. 216/17/RM/20/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a souhlasí se zvýšením úplaty za 
předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm 
od školního roku 2023/2024 dle předložené přílohy a důvodové zprávy. 
  
usnesení č. 217/17/RM/20/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke 
smlouvě č. 90/2019/OSM ze dne 20. 8. 2019 o provozování sběrného dvoru pro město 
Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a Ing. Janem Pancem, sídlo Julia 
Fučíka 930, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 62313932 jako provozovatelem, dle důvodové 
zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek č. 4 je součástí tohoto usnesení. 
 

usnesení č. 218/17/RM/20/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě č. 078/2019/OSM ze dne 24.6.2019, ve znění uvedeném v příloze č. 1 mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem/provozovatelem a fyzickou osobou 
podnikající dle živnostenského zákona Barbarou Báčovou, sídlem Lesní 2330, 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm, IČO 65133986 jako správcem/zhotovitelem dle důvodové zprávy a 
předložených příloh. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení. 
  
usnesení č. 219/17/RM/20/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na změnu Pachtovní 
smlouvy č. 290/2020/OSM ze dne 04.12.2020 uzavřené mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm jako propachtovatelem a společností Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., 
Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ: 47674652 jako pachtýřem, spočívající ve stanovení nové 
výše pachtovného, které je upraveno v souladu s podmínkami stanovenými Mimořádným 
opatřením Státního fondu životního prostředí pro dotované vodovodní řady, dle důvodové 
zprávy. Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá Městskému úřadu Rožnov pod 
Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit dodatek k 
Pachtovní smlouvě č. 290/2020/OSM k projednání radou města.  
  
usnesení č. 220/17/RM/20/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost společnosti Retigo, s.r.o., se sídlem 
Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 60794062 o vyjádření k projektové 
dokumentaci a o souhlas se stavbou "Propojovací chodník Retigo" na situačního snímku, 
který tvoří přílohu č. 1 projednávaného bodu. 
Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá odboru správy majetku Městského úřadu 
Rožnov pod Radhoštěm udělit souhlas dle § 184a stavebního zákona na předloženém 
situačním snímku a pokračovat v jednáních se společností RETIGO, s.r.o. ve věci uzavření 
potřebné smlouvy, dle důvodové zprávy. 
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usnesení č. 221/17/RM/20/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o zřízení úplatného 
věcného břemene služebnosti mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou 
a : 
1. ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO 24729035 
jako osobou oprávněnou,  pro uložení podzemního kabelového vedení NN v pozemku p. č. 
1002/22 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v 
rozsahu dle geometrického plánu č. 7031-703210/2022 a ve znění smlouvy č. 23/2023/OSM 
uvedené v příloze č. 2 projednávaného bodu. 
 

2. ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO 24729035 
jako osobou oprávněnou, pro uložení zemního kabelového vedení NN v pozemcích p. č. 
2767/42 a p. č. 3648/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 7043-703225/2022 a ve znění smlouvy č. 
31/2023/OSM uvedené v příloze č. 7 projednávaného bodu.  
Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 
  
usnesení č. 222/17/RM/20/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje plán jarní blokové očisty, dle 
důvodové zprávy a předložených příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm 
- odboru správy majetku úkol zajistit provedení očisty města dle předloženého plánu. 
  
usnesení č. 223/17/RM/20/03/2023 

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 chodníků Dolní park, část 2" projednala 
výsledky jednání hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh, rozhodla o 
výběru dodavatele této veřejné zakázky, kterým je společnost Ing. Libor Dobiáš s. r. o., 
Bezručova 206, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 26848937 a schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo č. 16/2023/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vybraným dodavatelem ve 
znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto 
usnesení. 
  
usnesení č. 224/17/RM/20/03/2023 

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 služby s názvem "Kosení vyhrazených travnatých ploch včetně podzimního 
sběru listí na území města Rožnov pod Radhoštěm, 2023" projednala výsledky jednání 
hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh, rozhodla o výběru dodavatele 
této veřejné zakázky, kterým je společnost UNICARBACK,s.r.o., Fraňa Mráza 624, 010 01 
Žilina, Slovenská republika, IČ 46643206 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 
24/2023/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vybraným dodavatelem ve znění 
uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto 
usnesení. 
  
usnesení č. 225/17/RM/20/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci k harmonogramu oprav 
komunikací a chodníků, dle přílohy projednávaného bodu. 
  
usnesení č. 226/17/RM/20/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala závěry z veřejného projednání dopravní 
situace na ulici Meziříčská v Rožnově pod Radhoštěm a po projednání schvaluje realizaci 
varianty D řešení dopravní situace na ulici Meziříčská v Rožnově pod Radhoštěm, dle 
důvodové zprávy a předložených příloh. 
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usnesení č. 227/17/RM/20/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o zaslání návrhů na 
vyhlášení výběrového řízení na poskytování zdravotních služeb ve městě Rožnov pod 
Radhoštěm dle důvodové zprávy a předložených příloh. 
  
usnesení č. 228/17/RM/20/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informaci o nabídce 
spolupráce při budování pre-inkubační infrastruktury mezi městem a Business support 
institute z.s., Dřevařská 871/33, Veveří, 602 00 Brno, IČO 08533300, dle důvodové zprávy a 
předložených příloh projednávaného bodu a zároveň ukládá Městskému úřadu Rožnov pod 
Radhoštěm zařadit návrh na realizaci pilotního běhu (pilotáže) do rozpočtového opatření pro 
rok 2023. 
  
usnesení č. 229/17/RM/20/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské 
lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 
60323027, projednala a schvaluje, v souladu s § 190 odst. 2 písm. p) a § 59 odst. 2 ve 
spojení s § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích ve znění pozdějších 
předpisů, smlouvu o výkonu funkce jednatele uzavíranou mezi společností Městské lesy 
Rožnov, s.r.o. a Ing. Jiřím 
Macíčkemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve znění 
uvedeném v předložené příloze č. 1. 
 

usnesení č. 230/17/RM/20/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské 
lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 
60323027, projednala žádost pana Ing. Jiřího 
Macíčkaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jakožto 
budoucího jednatele společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. uvedenou v předložené příloze 
č. 2 a po projednání souhlasí, v souladu s § 199 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s článkem 8 odst. 4) zakladatelské 
listiny společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., s výkonem živnosti budoucím jednatelem 
společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., panem Ing. Jiřím 
Macíčkemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na základě jeho živnostenského 
oprávnění uvedeného ve výpise ze Živnostenského rejstříku v předložené příloze č. 3, dle 
důvodové zprávy.  
   
usnesení č. 231/17/RM/20/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě s Mysliveckým sdružením Březovec Zubří z.s. ze dne 02. 12. 2019 (č. SML 
281/2019/MP) ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm jako uživatelem střelnice a Mysliveckým sdružením Březovec Zubří z.s., sídlem 
Březovec 217, 756 54 Zubří, IČO 48772941 jako vlastníkem střelnice dle důvodové zprávy. 
Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení. 
  
usnesení č. 232/17/RM/20/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí výstupy z Komise MA 21 a životního 
prostředí dle předložené přílohy. 
 

usnesení č. 233/17/RM/20/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí se zřízením přípravné třídy ve školním roku 
2023/2024 na Základní škole Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČO 
60990376 , dle důvodové zprávy a předložené přílohy. 
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usnesení č. 234/17/RM/20/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci investice "Kulturní centrum v Rožnově pod 
Radhoštěm - VZ 02-venkovní zpevněné plochy a sadové úpravy" bere na vědomí informaci 
o schválení variace č.04 (změnový list ZL 04 a změnový rozpočet ZR 04). Variace byla 
schválena v souladu s Pravidly pro jednání osoby pověřené jednat za město v rozsahu 
smlouvy o dílo dle usnesení RM č. 2237/122/RM/11/03/2022.  
  
usnesení č. 235/17/RM/20/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala podnět člena Komise stavební Ing. Radima 
Holiše přednesený na zasedání komise dne 7.3.2023 a 

1. souhlasí s předložením znaleckého posudku zpracovaného Vysokým učením technickým 
v Brně (Fakulta stavební) ve věci projektové dokumentace pro provádění stavby Kulturní 
centrum v Rožnově pod Radhoštěm Komisi stavební Rady města Rožnov pod Radhoštěm k 
nahlédnutí na nejbližším zasedání; po skončení zasedání bude posudek vrácen pověřené 
místostarostce pro oblast odboru investic, 
2. ukládá Komisi stavební, aby se s předloženým posudkem seznámila a sdělila písemně 
radě města své stanovisko hlasováním k předloženému usnesení k posudku. 
3. ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit předložení uvedeného 
posudku na zasedání Komise stavební, a to za přítomnosti pověřené místostarostky pro 
oblast odboru investic. 
 

Komise stavební není oprávněna pořizovat z předloženého posudku kopie jakýmkoliv 
způsobem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Ing. Jan Kučera, MSc. 
starosta 

 
 
 
  

       Mgr. Tomáš Gross 

místostarosta 

 
 
 
 

 

_________ 

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


