
Zápis z 7. jednání Rady seniorů 

konané dne 23.01.2020, 9.00 – 11.30 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 

Přítomni:  předseda: Mgr. Jitka Valentová, Michal Čížek, Jarmila Mikulášková,  

Rudolf Pospíšil, Pavel Sehnal, Jiří Svák, 

  Ing. Jan Kučera, MSc. – člen dotační komise, 

 tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni: Alois Krůpa, MUDr. Zdeněk Němeček – člen dotační komise 

Omluveni: Alois Krůpa, MUDr. Zdeněk Němeček – člen dotační komise 

Hosté:     

 

Na jednání  

Rady 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 450 000 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. 

 

Program V - Podpora organizačního zajištění zvyšování kvality života a aktivit seniorů 

ev. 
číslo 

název organi-
zace 

Název projektu 
náklady 
celkem 

požadavek z toho 
návrh ko-

mise 

1. 

Základní or-
ganizace ČSŽ 
- Spolek rož-
novských žen 

Aktivním živo-
tem ke spoko-
jenému stáří 

  705 000     43 000 

materiál 19000; nájemné 
1000; telefony, poštovné 
7000; internet 4000; 
školení a kurzy 2000; 
software 1000; cestovné 
4000; ostatní ná 5000 

43 000 

2. 
Klub seniorů 
Rožnov p. R. 

Seniorské cen-
trum 

  401 250     321 000 

materiál 12000; energie 
108100; nájemné 156000; 
internet 4000; pc pro-
gramy 5000;likvidace 
odpadů 3400; údržba 
25500; mzdové náklady 
7000 

321 000 

3. 
Klub seniorů 
Rožnov p. R. 

Pohybem ke 
zdraví 

    61 250     49 000 
nájemné 5000; cvičitel 
35000, mzdové náklady 
9000 

49 000 

4. 
TJ Rožnov p. 
R., oddíl SPV 

Pravidelné 
aktivní sporto-
vání seniorů 

    38 000     25 000 
náčiní 15000; nájemné 
10000 

25 000 

  Celkem     438 000   438 000 

 



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 350 000 Kč,  

maximálně do 80 % celkových rozpočtových nákladů. 

 

Usnesení:  

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

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

Usnesení bylo přijato. 

 

Úkoly: 

1. Zaslat podněty na činnost Rady seniorů v roce 2020. 

2. Zúčastnit se Rady seniorů 18.02.2020, kde bude představen plán udržitelné mobility 

města Rožnova pod Radhoštěm. 

 

Termín příštího jednání: 

Úterý 18.02.2020 v 11.00 hodin, MěÚ Rožnov p. R., Masarykovo náměstí 128, obřadní místnost 

 

Mgr. Hana Cábová, tajemník 

E-mail: hana.cabova@roznov.cz 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 03.02.2020 
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