
Zápis z 18. jednání Rady seniorů – dotační komise 

konané dne 30.05.2022, 9.00 – 11.00 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 

Přítomni:  předseda: Mgr. Jitka Valentová, Michal Čížek, Pavel Sehnal, Jiří Svák,  

  Ing. Jiří Pavlica – člen dotační komise 

  tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni:  Alois Krůpa, Jarmila Mikulášková, Rudolf Pospíšil,  

MUDr. Zdeněk Němeček – člen dotační komise 

Omluveni:  Alois Krůpa, Jarmila Mikulášková, Rudolf Pospíšil,  

MUDr. Zdeněk Němeček – člen dotační komise 

Hosté přítomni:   

 

Rada seniorů – dotační komise posoudila žádost Klubu seniorů Rožnov pod Radhoštěm o poskytnutí 

individuální dotace.  Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm již ve stanoveném termínu požádal o 

poskytnutí dotace na provoz Senior centra v rámci vyhlášeného programu V – Podpora organizačního 

zajištění zvyšování kvality života a aktivit seniorů. Dotace slouží na pokrytí nákladů spojených 

s nájemným, energiemi a službami a na nezbytné náklady spojené s provozem a údržbou pronajatých 

prostor, dovybavení prostor a opravami DDHM. Žádost o poskytnutí individuální dotace byla podána 

z důvodů vysokého navýšení cen energií, které nebylo možné předpokládat. 

 

Žádost o individuální dotaci byla členům Rady seniorů – dotační komise odeslána před jednáním 

k prostudování. Členové na společném jednání individuální žádost posoudili. O navržené částce 

proběhlo hlasování. 

 

Individuální žádost 

ev. 
číslo 

název organi-
zace 

Název projektu 
náklady 
celkem 

požadavek z toho 
návrh ko-

mise 

2. 

Klub seniorů 

Rožnov pod 

Radhoštěm 

Mimořádný 

příspěvek na 

zvýšenou cenu 

energií 

114 000 91 200 

Elektrická energie 

9 000; teplo a TUV 

81 200; vodné a stočné 

1 000 

91 200 

 Celkem   91 200  91 200 

 

Usnesení:  

Rada seniorů – dotační komise doporučuje individuální žádost podpořit v požadované  výši.  

Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdrželo se – 0  

Usnesení bylo přijato. 



Předsedkyně Mgr. Jitka Valentová informovala členy Rady seniorů, že v červnovém Spektru 

Rožnovska bude zveřejněna Literární výzva pro seniory.  

 

Senioři mohou přihlásit svá literární díla – povídky, úvahy, eseje nebo básně na volné téma. 

Zvláštní kategorií budou díla věnovaná Daně a Emilu Zátopkovým. Přihlášená literární díla 

posoudí porota složená ze zástupců Rady seniorů, Klubu seniorů, ČSŽ – spolku Rožnovských 

žen a Města Rožnova pod Radhoštěm. Svá díla mohou senioři přinést do Senior centra v pátek 

02.09.2022 nebo v pondělí 05.09.2022 vždy v od 10 do 15 hodin. Vyhlášení vítězů proběhne 

v úterý 20.09.2022 ve 13.00 hodin v Senior centru, 1. máje 1000. 

 

 

Úkoly: 

Nebyly uloženy. 

 

Termín příštího jednání: 

Nebyl stanoven. 

 

Mgr. Hana Cábová, tajemník 

E-mail: hana.cabova@roznov.cz 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 10.05.2022 

mailto:cabova@roznov.cz

