
Zápis z 1. jednání Rady seniorů 

konané dne 06.02.2019, 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, Jiří Svák, 

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

 tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni:  Zdeněk Němeček, člen dotační komise 

Omluveni:  Zdeněk Němeček, člen dotační komise 

Hosté:    

 

Rada města Rožnova pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů usnesením č. 77/5 zřídila Radu seniorů a s účinností od 

07.12.2018 jmenuje jejími členy Pavla Sehnala, Mgr. Jitku Valentovou, Aloise Krůpu, Jarmilu 

Mikuláškovou, Jiřího Sváka, Michala Čížka a Rudolfa Pospíšila. Předsedou komise jmenuje  

Mgr. Jitku Valentovou. Rada města ukládá tajemníkovi městského úřadu jmenovat tajemníka komise z řad 

zaměstnanců zařazených do odboru rozvoje a strategického plánování. 

 

Rada seniorů je zřízena jako poradní orgán Rady města Rožnova pod Radhoštěm zejména v oblasti 

posuzování žádostí na podporu organizačního zajištění zvyšování kvality života seniorů, v oblasti aktivit 

v rámci města přátelského seniorům a v oblasti připomínek ke konkrétním aktivitám. 

 

Pro posuzování žádostí o programové dotace je Rada seniorů - dotační komise rozšířena o dva členy 

Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm Zdeňka Němečka a Ing. Jana Kučeru, MSc. 

 

Cílem dnešního jednání Rady seniorů – dotační komise je posouzení žádostí podaných 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 organiza-
ce 

Název projektu 
Náklady 
celkem 

Požadavek z toho 
Návrh komi-

se v Kč 

1. 

Klub seniorů 
Rožnov pod 

Radhoštěm, z.s. 

Seniorské cen-
trum 

  387 500     310 000 

kanc. potřeby 8000; mat. na 
údržbu 1000; spotř. mat. 3000; 

energie 118500; nájemné 
157000; internet 3700; softwa-

re 2500; likvidace odpadů 
3300; údržba, opravy 6000, 

mzdové náklady 7000 

310 000 

2. 

Klub seniorů 
Rožnov pod 

Radhoštěm, z.s. 

Pohybem ke 
zdraví 

    61 250     49 000 
nájemné 5000; náklady na 

cvičitele 35000, mzdové nákla-
dy 9000 

49 000 

3. 

Základní organi-
zace ČSŽ - Spo-
lek rožnovských 

žen 

Celoživotní 
vzdělávání - 

cesta k porozu-
mění mezi gene-

racemi 

  662 000     34 000 

kanc. potřeby 4500; publikace 
500; spotř. mat. 7000; nájemné 
1000; tel. + pošty 6000; inter-

net 4000;školení 4000; softwa-
re 1000; cestovní náhrady 

2000; ostatní 4000 

34 000 

4. 

Severomoravské 
regionální sdru-

žení ČSOP 

Seniorům pro 
radost 

    55 000     40 000 
kanc. potřeby 1500; spotř. mat. 

4400; lektorné 13100; vstupy 
1000; bus 20000 

37 000 

5. TJ Rožnov p. R. 
Pravidelné ak-
tivní sportování 

seniorů 
    37 000     23 000 

sportovní náčiní 15000; ná-
jemné tělocvičny 8000 

20 000 

  Celkem     456 000   450 000 

              

       
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, dodržení 
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 maximálně do 80 % celkových rozpočtových nákladů. 

 
Programová dotace v rozsahu 5 000Kč až 350 000 Kč.   

 
 



Usnesení:  

Rada seniorů – dotační komise doporučuje projekt č. 1, 2, 3 podpořit v požadované výši a 

projekt č. 4, 5 podpořit ve snížené výši. 

Hlasování: pro – 8, proti – 0, zdrželo se – 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Členové Rady seniorů projevili zájem o seznámení s návrhem na úpravu náměstí 1. máje, na 

úpravu Tyršova nábřeží a na dům s pečovatelskou službou.  

 

Diskuse: 

- Úprava náměstí 1. máje: U plánované přípravy úpravy náměstí 1. máje byla vybrána 

jedna varianta. V současné době se studie doplňuje o řešení parkování a terénní úpravy. 

- Úprava Tyršova nábřeží: Do plánované úpravy by bylo vhodné zahrnout i druhou 

stranu řeky Bečvy, tak aby bylo možné podél druhého břehu bez obtíží projít.    

- Bytový dům s pečovatelskou službou: Na bytový dům s pečovatelskou službou je 

vypracována studie. Ve čtyřpatrovém bezbariérovém domě by mělo být vybudováno  12 

bytových jednotek. Dům s pečovatelskou službou bude mezistupněm mezi samostatným 

bydlením a domovem pro seniory.  

- Rožnovská seniorská karta: Platnost Rožnovské seniorské karty bude ukončena 

k 30.06.2019. Způsob prodloužení karty bude stanoven v závislosti na nabídce 

poskytovaných slev.  O způsobu prodloužení budou držitelé informováni prostřednictvím 

místních médií. Členové Rady seniorů navrhují, aby byl vstup do Valašského muzea 

v přírodě pro držitele Rožnovské seniorské karty zdarma. Již nyní je možné nabídnout 

slevu, která může být zahrnuta do nabídky Rožnovské seniorské karty. 

- Chodníky na území města: Požadavky občanů na opravu chodníků jsou 

zaznamenávány. Je vypracován plán oprav, podle kterého se chodníky postupně 

opravují. Výstavba nových chodníků není na některých místech možná vzhledem k tomu, 

že pozemky, kde by měl být chodník vybudován, jsou v soukromém vlastnictví. V rámci 

oprav se chodníky upravují na bezbariérové.  

- Sběr drobných námětů: Sběr drobných námětů na zlepšení prostředí ve městě 

pokračuje. Elektronický formulář je umístěn na webových stránkách města. Náměty je 

možné vkládat i do schránky na městském úřadě, Masarykovo náměstí 128. 

 

Úkoly:  



1. Zaslat pozvánku na veřejné interpelace. 

 

Termín příštího jednání: 

Středa 03.04.2019 ve 13.00 hodin. 

  

Mgr. Hana Cábová, tajemník 

E-mail: hana.cabova@roznov.cz 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 15.02.2019 
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