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Usnesení ze zasedání Rady č. 18/2023 

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo 
dne 23. 3. 2023 

 
 

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

 

 
 

usnesení č. 236/18/RM/23/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání rady města dle předložené 
pozvánky. 
  
usnesení č. 237/18/RM/23/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje s účinností od 23.3. 2023 aktualizaci č. 1 
interního předpisu č. SM/21 Pravidla pro poskytování propagačních předmětů a věcných darů 
městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a přílohy tohoto bodu. 
  
usnesení č. 238/18/RM/23/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na 
dodávky pod názvem "IT vybavení Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm", která je 
zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a předložených příloh. 
V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města: 
1. schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené v Zadávací 
dokumentaci a jejích přílohách, 
2. jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a 
jejich náhradníky, 
3. ukládá vedoucímu odboru investic Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm zabezpečit 
všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky ve spolupráci s 
administrátorem zakázky společností 4E consulting, s.r.o., 
4. svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru investic, rozhodování o 
změnách a doplnění zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení předmětné veřejné 
zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a 
hodnocení nabídek a jejich náhradníků. 
 

Zadávací dokumentace včetně příloh a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků 
ve znění uvedeném v přílohách projednávaného bodu jsou součástí tohoto usnesení. 
  
usnesení č. 239/18/RM/23/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na 
dodávky pod názvem "AV vybavení Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm", která je 
zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a předložených příloh. 
V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města: 
1. schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené v Zadávací 
dokumentaci a jejích přílohách, 
2. jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a 
jejich náhradníky, 
3. ukládá vedoucímu odboru investic Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm zabezpečit 
všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky ve spolupráci s 
administrátorem zakázky společností 4E consulting, s.r.o. 
4. svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru investic, rozhodování o 
změnách a doplnění zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení předmětné veřejné 
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zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a 
hodnocení nabídek a jejich náhradníků. 
 

Zadávací dokumentace včetně příloh a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků 
ve znění uvedeném v přílohách projednávaného bodu jsou součástí tohoto usnesení. 
  
usnesení č. 240/18/RM/23/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje s účinností od 1.4.2023 aktualizaci č. 27 
interního předpisu č. SM/02 Organizační řád Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm ve 
znění uvedeném v předložené příloze č. 1, dle důvodové zprávy. 
  
usnesení č. 241/18/RM/23/03/2023 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm svěřuje s účinností od 1.4.2023 Odboru kanceláře 
starosty Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm pravomoc rozhodovat o podání žaloby na 
zaplacení pohledávky do výše 50.000,-Kč bez příslušenství z titulu dlužného nájemného a 
úhrady za služby vzniklé v souvislosti s užíváním bytu ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm a současně ukládá Odboru kanceláře starosty Městského úřadu Rožnov pod 
Radhoštěm povinnost jednou za tři měsíce informovat radu městu o podaných žalobách dle 
tohoto usnesení. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jan Kučera, MSc. 
starosta 

 
 
 
  

Mgr. Tomáš Gross 

místostarosta 
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