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Výroční zpráva za rok 2015

Zdravý Rožnov řídila výkonná rada ve složení:
Aneta Valasová, Kristýna Kosová, Jarmila Mikulášková, Alena Kudláková a Ivan Lukáš.

Statutárními zástupci byli Ivan Lukáš, předseda a Aneta Valasová, místopředsedkyně.

Kontrolním orgánem byla dozorčí rada ve složení:
Vojtěch Bajer, Tomáš Hofman a Blažena Vořechovská.

Členskou základu tvořilo 22 členů.

Koncem roku ukončila členství vlastním rozhodnutím Zuzana Mrlíková. Zůstává příznivcem.

V roce 2015 byly uskutečněny dvě valné hromady – jedna řádná v dubnu a druhá mimořádná v listopadu, která v  
souvislosti s novým občanským zákoníkem rozhodla o změně názvu z původního „Zdravý Rožnov – občanské 
sdružení“ na „Zdravý Rožnov, z. s.“ (kde „z.s.“ značí „zapsaný spolek“). Dále rozhodla o změně sídla z původního  
„Zemědělská 572“ na „Habrová 2295“, oboje v Rožnově p. R. Také rozhodla o změně délky funkčního období 
výkonné rady a statutárních zástupců z 1 roku na roky 3.

Mimořádná valná hromada ustanovila  dramaturgickou radu pod vedením Tomáše Hofmana ve složení Monika  
Kašparová,  Kristýna  Kosová,  Ivan  Lukáš  a  Petr  Telčer,  která  má  za  úkol  připravit  postup  a  dramaturgii 
systematického vzdělávání veřejnosti v občanských kompetencích.

Zdravý  Rožnov  vedl  agendu  správních  řízení,  zejména  kauzy  „Kaufland“,  „Penny  Market“  a  kácení  dřevin  
rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví města Rožnova p. R. a Komerčních domů, s. r. o. 

Spolek je dále přihlášen jako účastník k vodoprávním řízením a územním řízením. 

Hlavní kauzou byla v uplynulém roce nadále otázka Kauflandu, kde jsme v minulosti poskytovali poradenství ve 
věci územního řízení, odvolání proti rozhodnutí místního stavebního úřadu, kde rozhodnutím Krajského úřadu byla 
část rozhodnutí potvrzena a část doplněna. Toto územní rozhodnutí ke stavbě OD Kaufland je napadeno správními  
žalobami, jednou soukromé osoby, druhou podanou spolkem Zdravý Rožnov. V minulém roce se vedla 2 oddělená 
navazující stavební řízení jedno na budovu, druhé na zpevněné plochy a dopravní napojení – čili na parkoviště a  
kruhový objezd. Spolek Zdravý Rožnov informoval o zahájení těchto řízení a za účasti právníka ze společnosti  
Frank Bold (bývalý Ekologický právní servis) zorganizoval setkání s občany, následně pomáhal v jejich zapojení 
do řízení. Stavební úřad v Rožnově pod Radhoštěm vydal v srpnu rozhodnutí o povolení stavby OD Kaufland v 
obou řízeních. Proti  těmto rozhodnutím bylo podáno několik odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje. O 
odvoláních zatím není rozhodnuto, byly pouze doplněny podklady pro rozhodnutí, ke kterým se účastníci řízení 
mohli vyjádřit.

Na začátku roku byla zejména pro rychlejší komunikaci s úřady zřízena datová schránka.

Na konci roku podal spolek Zdravý Rožnov návrh na zápis změny zapsaných údajů do spolkového Rejstříku, tak 
jak o tom rozhodla mimořádná valná hromada v listopadu (v souladu se změnou občanského zákoníku).

Dále pokračuje spolupráce se společností Frank Bold, členové spolku se i v minulém roce účastnili setkání, v rámci 
kterých byli školeni v novinkách týkajících se činností spolků.

Spolek ZR v průběhu roku organizoval nebo se účastnil svými členy těchto aktivit:

• v dubnu úklid nádraží ČD a jeho širšího okolí od odpadků všeho druhu,

• 9. května Fairtradová snídaně v prostorách ZŠ Pod Skalkou,

• 17. května Otvírání studánky v Mokrém spojené se sběrem odpadků – účast 5 členů spolku,

• 21. června  Oslava Slunovratu společně s Iskérkou – účast 7 členů spolku, 3 rodinných příslušníků a 3 
klientů Iskérky v její zahradě u táboráku,

Zdravý Rožnov, z.s. IČO: 68 898 665



Sídlo spolku:
Habrová 2295 Tel.: 728 023 293
Rožnov pod Radhoštěm E-mail: sdruzeni@zdravyroznov.cz
756 61 http://zdravyroznov.cz/

• 27. září  Po pašeráckých stezkách na Horní Bečvě se spisovatelkou Vladimírou Klimeckou – účast 6 
členů spolku.

Zdravý Rožnov v průběhu roku 2015 uzavřel několik smluv:

1. S Iskérkou novou nájemní smlouvu.

2. S T-klubem kulturní agenturou novou nájemní smlouvu (propagační skříňka).

3. S Janou Klikovou smlouvu o výpůjčce hudebních nástrojů.

4. S Iskérkou smlouvu o výpůjčce flipchartu.
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