
Zápis z 2. jednání Rady seniorů 

konané dne 03.04.2019, 13.00 – 15.00 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 

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

  Rudolf Pospíšil, Pavel Sehnal,  

 tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni: Jiří Svák   

Omluveni:  Jiří Svák 

Hosté:    Ing. Jan Kučera, MSc. 

 

1. Zahájení 

Jednání Rady seniorů zahájila předsedkyně Mgr. Jitka Valentová.  

 

2. Zpráva předsedkyně „Rady seniorů“ z výjezdního zasedání Strategického výboru 

Členy Rady seniorů seznámila s výstupy z jednání Strategického výboru. V rámci projektu „ReSTRAT – 

Profesionální a STRATegický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm“ se v současné době 

připravuje nový strategický plán rozvoje města na období 2021–2030. Strategický plán rozvoje města 

je zásadním plánovacím dokumentem města, který slouží ke koordinaci aktivit směřujících nejen 

k rozvoji sociálnímu a ekonomickému, ale také k rozvoji v oblasti kvality života a vnějších vztahů, to 

vše s důrazem na spolupráci města s vnějšími subjekty. V rámci nového strategického plánu budou 

zpracovány nové koncepce v oblasti sportu, cestovního ruchu, místní ekonomiky, životního prostředí, 

kultury, energetiky a veřejného osvětlení. Stávající koncepce budou aktualizovány. Projekt je 

spolufinancován státním rozpočtem ČR a Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního 

programu Zaměstnanost. 

 

3. Informace ze schůzky předsedů a tajemníků výborů a komisí 

Mgr. Jitka Valentová seznámila členy Rady seniorů s informacemi ze schůzky předsedů výborů a komisí. 

Komise se řídí Jednacím řádem komisí Rady města Rožnov po Radhoštěm. Odměny předsedovi a 

členům Rady seniorů jsou stanoveny za účast na jednání, aktivitu nad rámec jednání může předseda 

komise finančně ohodnotit.  

 

4. Město přátelské seniorům 

V roce 2018 získalo město Rožnov pod Radhoštěm v rámci projektu „Obec přátelská seniorům“ 

finanční částku 1 500 000 Kč, která byla využita na aktivity pro seniory. Členové Rady seniorů projevili 

zájem o seznámení s vyúčtováním aktivit uskutečněných v rámci projektu „Obec přátelská seniorům“ 

v roce 2018. O finanční příspěvek v rámci stejného projektu se město Rožnov pod Radhoštěm bude 



ucházet i v roce 2020. Členům Rady seniorů bude zaslána žádost k projektu „Obec přátelská seniorům“ 

z roku 2018. Žádost pro rok 2020 by bylo vhodné doplnit o nové aktivity. Návrhy na nové aktivity 

mohou zaslat i členové Rady seniorů. 

 

5. Výstup z jednání s generálním ředitelem Národního muzea v přírodě 

Mgr. Jitka Valentová informovala členy Rady seniorů o jednání s ředitelem Valašského muzea v přírodě 

v Rožnově pod Radhoštěm v souvislosti s poskytnutím výhody pro držitele „Rožnovské seniorské 

karty“ v připravovaném II. ročníku. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm nabídlo 

držitelům „Rožnovské seniorské karty“ 1 vstupenku dle vlastního výběru zdarma. Na výběr je 

vstupenka okružní (do všech třech areálů) nebo dílčí (do Dřevěného městečka, Mlýnské doliny nebo 

Valašské dědiny).  

 

6. Diskuse 

V rámci II. ročníku byli osloveni potencionální poskytovatelé výhod v rámci „Rožnovské seniorské 

karty“. I v II. ročníku mohou držitelé „Rožnovské seniorské karty“ využít služby „Senior taxi. V rámci  

I. ročníků byla využitelnost „Senior taxi“ dostatečná. 

 

Sběr drobných námětů pokračuje. Formulář je možné vyplnit v budově Městského úřadu Rožnov pod 

Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128 nebo prostřednictvím webových stránek. Členové Rady seniorů 

projevili zájem o informaci o realizaci drobných námětů. 

 

Členové Rady seniorů byli informováni o poradenském místě pro seniory „Senior point“, který je 

v provozu v Seniorském centru na ulici 1. máje 1000 každý čtvrtek od 14.30 do 16.00 hodin.  

 

Město Rožnov pod Radhoštěm připravuje studii na výstavbu domu s pečovatelskou službou. V domě 

budou městské bezbariérové byty, prostor pro společné setkávání obyvatel domu a zázemí pro 

pečovatelskou službu. Plánovaný začátek výstavby je v roce 2020. Byty budou přidělovány v souladu 

s platnou koncepcí bydlení. Byty budou primárně určeny osobám s trvalým pobytem na území města 

Rožnova pod Radhoštěm.  

 

Úkoly: 

1. Členy Rady seniorů seznámit s vyúčtováním projektu „Obec přátelská seniorům“  

z roku 2018. 

2. Členům Rady seniorů zaslat žádost k projektu „Obec přátelská seniorům“ z roku 2018. 

3. Členy Rady seniorů informovat o plnění drobných námětů. 

 

 



Termín příštího jednání: 

Pondělí 24.06.2019 ve 12.00 hodin v malé zasedací místnosti. 

  

Mgr. Hana Cábová, tajemník 

E-mail: hana.cabova@roznov.cz 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 11.04.2019 

 

 

 

 

 

 

mailto:cabova@roznov.cz

