
Zápis z 16. jednání Rady seniorů – dotační komise 

konané dne 24.01.2022, 15.00 – 17 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 

Přítomni:  předseda: Mgr. Jitka Valentová, Michal Čížek, Alois Krůpa,  

              Pavel Sehnal, Jiří Svák,  

  Ing. Jiří Pavlica – člen dotační komise 

   tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni:  Rudolf Pospíšil, MUDr. Zdeněk Němeček – člen dotační komise 

Omluveni:  Rudolf Pospíšil, MUDr. Zdeněk Němeček – člen dotační komise 

Hosté přítomni:   

 

Na jednání Rada seniorů – dotační komise posoudila žádosti podané v Programu V – Podpora 

organizačního zajištění zvyšování kvality života seniorů. V rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm je 

pro Program V vyčleněna částka 470 000 Kč. Všechny žádosti byly členům Rady seniorů – dotační 

komise rozeslány před jednáním k prostudování. Členové Rady seniorů – dotační komise 

jednotlivé žádosti posoudili.  O navržených částkách proběhlo hlasování. 

 

Kritéria pro posuzování, hodnocení a poskytnutí programové dotace 

a) úroveň (srozumitelnost, logičnost, argumentační přesvědčivost) zdůvodnění potřebnosti 
programové dotace uvedeného v žádosti o programovou dotaci 

b) úroveň zpracování rozpočtu akce, aktivity, projektu (správnost a přesnost vyplnění, dodr-
žení předepsané kalkulace, bezchybnost součtů apod.) 

c) přiměřenost výdajů, nákladů uvedených v žádosti, jejich účelnost a hospodárnost 

d) zajištění více zdrojového financování výdajů/nákladů uvedených v žádosti 

e) zkušenosti žadatele s pořádáním obdobných akcí, aktivit, projektů, úroveň vyúčtování 
dotací poskytnutých městem v předcházejících letech 

 

Programová dotace může být poskytnuta v rozsahu od 5 000 Kč do 370 000 Kč,  

maximálně do 80 % celkových rozpočtových nákladů. 

 

 

 

 

 

 



 

Program V – Podpora organizačního zajištění zvyšování kvality života a aktivit seniorů 2021 

ev. 
číslo 

název organi-
zace 

Název projektu 
náklady 
celkem 

požadavek z toho 
návrh ko-

mise 

1. 

Klub seniorů 
Rožnov pod 
Radhoštěm 

Pohybem ke 
zdraví 

25 000 20 000 
spotř. mat. 500; nájemné 
4000; ostatní služby 
10000, mzdy 5500 

20 000 

2. 

Klub seniorů 
Rožnov pod 
Radhoštěm 

Seniorské cen-
trum 

430 000 344 000 

kanc. potř. 500; čist. pro-
středky 300; mat na údrž-
bu 500; spotř. mat 2500; 
energie 139200; nájemné 
152000; internet 4500; 
školení a kurzy 500; pojiš-
tění 200; software pro-
gramy 4800; likvidace 
odpadů 3000; údržba 
DHM, servisní práce, tisk 
30000; mzdy 6000 

344 000 

3. 

Základní or-
ganizace ČSŽ 
- Spolek rož-
novských žen 

Aktivním živo-
tem ke spoko-
jenému stáří 

458 000 38 000 

mat. náklady 18000; ná-
jemné 5000; telefony, 
poštovné 6000; školení a 
kurzy 3000; software 
1000; ostatní 5000 

38 000 

4. 

Severomo-
ravské regio-
nální sdružení 
ČSOP 

Za poznáním 
přírody i histo-
rie 

91 000 72 000 

kanc. potř. 4000; spotř. 
mat. 4000; telefony, poš-
tovné 1000; lektorné 
16000; vstupné 4000; 
doprava bus 28000; mzdy 
15000 

43 000 

5. 

TJ Rožnov 
pod Radhoš-
těm 

Pravidelné 
aktivní sporto-
vání seniorů 

73 000 35 000 

spotř. mat. 15000; ná-
jemné 15000; školení a 
kurzy 2500; cestovné 
náhrady 2500 

25 000 

 Celkem   509 000  470 000 

 

Usnesení:  

Rada seniorů – dotační komise doporučuje projekty podpořit v navržené výši. 

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdrželo se – 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

V rámci Tvůrčí výzvy pro seniory bude v měsíci dubnu 2022 vyhlášena výtvarná výzva. Senioři 

mohou přihlásit vlastnoručně vyrobené výtvory – např. obrázky, obrazy, fotografie nebo 

jakékoliv jiné výrobky. Použity mohou být různé techniky – např. malování, pletení, háčkování, 

šití, fotografování nebo jakákoliv jiná technika. Letáčky s bližšími informacemi budou 

zveřejněny na webových stránkách města a ve Spektru Rožnovska. 

 



Podněty Rady seniorů k životu ve městě: 

- Poděkování seniorů za Vánoční večeře 

- Veřejné hodiny u klubu Vrátnice na ulici 1. máje 1000 jsou nefunkční 

- Ulici 5. května propojit s ulicí ČSA cyklostezkou a chodníkem 

- Svaz zdravotně postižených dne 18.01.2022 rozhodl, že volba za zemřelého předsedu 

Zdeňka Matúše se uskuteční na Valné hromadě dne 15.03.2022 

- Celý výbor Klubu seniorů odstoupil, dne 20.01.2022 byl zvolen nový výbor Klubu 

seniorů: 

o Zdeňka Šteflová – předsedkyně 

o Mgr. Libuše Rousová – místopředsedkyně 

o Věra Vašutová – účetní 

o Ing. Libuše Fejfarová – členka 

o Irena Vasilopulosová – členka 

o Zdeňka Bajerová – členka 

o Anna Kovářová – členka 

- Jak se bude řešit Seniorské centrum a Téčko v případě prodeje domu na ulici 1. máje 

1000 a jak to bude s financováním? 

 

Úkoly: 

1. Radě seniorů předložit vyúčtování dotací Programu V přidělených v roce 2021. 

 

Termín příštího jednání: 

Nebyl stanoven. 

 

Mgr. Hana Cábová, tajemník 

E-mail: hana.cabova@roznov.cz 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 03.02.2022 
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