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Zápis z 11. jednání Rady seniorů a dotační komise  
konané dne 01.02.2018, 14.00 – 16.00 hodin 

MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128 
 

Přítomni: předseda: Ing. Ján Tomčík, Michal Čížek, Marie Eliášová, Ing. Rudolf Konečný,            

Alois Krůpa, Sylva Mikulenková, Annelise Přikrylová, Rudolf Pospíšil,                            

Mgr. Martin Drápal, člen dotační komise 

tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni:  Jarmila Mikulášková, Ing. Jaroslav Kučera, člen dotační komise 

Omluveni: Jarmila Mikulášková, Ing. Jaroslav Kučera, člen dotační komise 

Hosté:   Ing. Jan Kučera, MSc., místostarosta Města Rožnov pod Radhoštěm 

 

1. Zahájení jednání, uvítání členů Rady seniorů a dotační komise 

Jednání zahájil předseda Rady seniorů. 

2. Prezence, představení hostů, schválení návrhu programu 

Rozdělení jednání do dvou částí: 

14.00 – 14.45 hodin – jednání dotační komise, hodnocení žádostí předložených v Programu V 

14.45 – 16.00 hodin – jednání Rady seniorů s účastí místostarosty Ing. Jana Kučery, MSc. 

3. Jednání Rady seniorů – dotační komise  

V Programu V – Podpora organizačního zajištění zvyšování kvality života seniorů byly podány tyto 
žádosti: 

 
ev. 

číslo 
název organizace 

náklady 
celkem 

požadavek z toho 
návrh 

komise  

1. 
Základní organizace ČSŽ- 
Spolek rožnovských žen 

  413 000    31 500 

kanc. potřeby 4500 Kč; mat. pro kurzy 3500 Kč; publikace 
500 Kč; spotř. mat. 5500 Kč; nájemné 1500 Kč; telefony 
7000 Kč; internet 1000 Kč; školení 4000 Kč; software 1000 
Kč; cest. náhrady 3000 Kč 

  31 500    

2. 
Sociální služby Vsetín, 
příspěvková organizace 

  100 000     80 000 DHM 32000 Kč; školení a kurzy 48000 Kč              0     

3. 
Andělé Stromu života, 
zapsaný spolek 

  100 000     80 000 DHM 80000 Kč              0     

4. 
Klub seniorů Rožnov pod 
Radhoštěm, z.s. 

    47 500     38 000 
nájemné 14400 Kč; cvičitelé 22000 Kč; mzdové náklady 
1600 Kč 

    38 000    

5. 
Klub seniorů Rožnov pod 
Radhoštěm, z.s. 

  362 500     290 000 

kanc. potřeby 6000 Kč; mat. na údržbu 1000 Kč; DDHM 
4000 Kč; energie 110000 Kč; nájemné 155000 Kč; internet 
3500 Kč; software 2500 Kč; likvidace odpadů 3300 Kč, 
údržba 4700 Kč 

  290 000    

6. TJ Rožnov p. R. - oddíl SPV     34 000     18 000 náčiní 10000 Kč; nájemné 7000 Kč; školení a kurzy 1000 Kč    18 000     

 
Celkem 

 
  537 500 

 
377 500 
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Všechny žádosti byly členům Rady seniorů - dotační komise rozeslány před jednáním 

k prostudování. Členové na společném zasedání jednotlivé žádosti posoudili. O každé žádosti 

proběhlo hlasování přítomných členů. Ing. Jaroslav Kučera zaslal vyjádření e-mailem.  

 

Žádost č. 1: Základní organizace ČSŽ – Spolek rožnovských žen 

Podpora organizačního zajištění. 

Hlasování: ano – 9, ne – 0, zdrželi se – 0  

E-mailové hlasování: ano – 1, ne – 0, zdrželi se – 0 

Usnesení:  

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

Usnesení bylo přijato. 

 

Žádost č. 2: Sociální služby Vsetín 

Podpora sociálních služeb. 

Hlasování: ano – 9, ne – 0, zdrželi se – 0 

E-mailové hlasování: ano – 1, ne – 0, zdrželi se – 0 

Usnesení:  

Rada seniorů – dotační komise doporučuje projekt nepodpořit vzhledem k rozporu s čl. II Zásad 

pro poskytování dotací. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Žádost č. 3: Andělé Stromu života 

Podpora sociálních služeb. 

Hlasování: ano – 9, ne – 0, zdrželi se – 0 

E-mailové hlasování: ano – 1, ne – 0, zdrželi se – 0 

Usnesení:  

Rada seniorů – dotační komise doporučuje projekt nepodpořit vzhledem k rozporu s čl. II Zásad 

pro poskytování dotací. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Žádost č. 4: Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm 

Podpora organizačního zajištění. 

Hlasování: ano – 9, ne – 0, zdrželi se – 0 

E-mailové hlasování: ano – 1, ne – 0, zdrželi se – 0 

Usnesení:  

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

Usnesení bylo přijato. 
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Žádost č. 5: Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm 

Podpora organizačního zajištění. 

Hlasování: ano – 9, ne – 0, zdrželi se – 0 

E-mailové hlasování: ano – 1, ne – 0, zdrželi se – 0 

Usnesení:  

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

Usnesení bylo přijato. 

 

Žádost č. 6: TJ Rožnov p. R. – oddíl SPV 

Podpora organizačního zajištění. 

Hlasování: ano – 9, ne – 0, zdrželi se – 0 

E-mailové hlasování: ano – 1, ne – 0, zdrželi se – 0 

Usnesení:  

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

Usnesení bylo přijato. 

 

Pro podporu Programu V – Podpora organizačního zajištění zvyšování kvality života a aktivit 

seniorů byla vyčleněná částka 450 000 Kč. Rada seniorů – dotační komise navrhuje k rozdělení 

částku 377 500 Kč. Zbývající částku 72 500 Kč doporučuje Rada seniorů – dotační komise použít na 

podporu individuálních žádostí zajišťujících zvyšování kvality života a aktivit seniorů.  

Hlasování: ano – 9, ne – 0, zdrželi se – 0 

Usnesení:  

Rada seniorů – dotační komise doporučuje zbývající částku použít na podporu individuálních 

žádostí zajišťujících zvyšování kvality života a aktivit seniorů. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4. Jednání Rady seniorů  

4.1   Nová Koncepce rozvoje bydlení - bytová politika města 

- seznámení se schválenou Koncepcí rozvoje bydlení města, která je veřejně dostupná na 
webových stránkách města: 
http://www.roznov.cz/koncepce%2Drozvoje%2Dbydleni%2Dmesta%2Droznov%2Dpod%2D
nbsp%2Dradhostem%2D2018%2D2028/d-19090/p1=11041 

- koncepce obsahuje tři režimy podporovaného bydlení se zvýhodněným nájmem 
57Kč/m2/měsíc: 
- sociální režim - osoby sociálně znevýhodněné 
- pečovatelský režim - osoby se sníženou soběstačností 
- startovací režim - osoby mladé 

 
 
 
 
 
 

http://www.roznov.cz/koncepce-rozvoje-bydleni-mesta-roznov-pod-nbsp-radhostem-2018-2028/d-19090/p1=11041
http://www.roznov.cz/koncepce-rozvoje-bydleni-mesta-roznov-pod-nbsp-radhostem-2018-2028/d-19090/p1=11041
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4.2   „Obec přátelská seniorům 2017“ 

Město Rožnov pod Radhoštěm poprvé podalo žádost o dotaci v rámci soutěže „Obec 

přátelská seniorům 2017“ v kategorii IV. Podmínkou pro podání žádosti o dotaci v roce 2018 

je realizace projektu v rozsahu, který není závislý na poskytnutí dotace.  

 

Doporučení pro Radu města: 

Definovat oblasti a rozsah účasti Rady seniorů v soutěži „Obec přátelská seniorům“. 

 

4.3   Náměstí 1. máje – návrhy na vybudování multifunkčního prostoru 

Zástupci Rady seniorů a zástupci Klubu seniorů se podíleli na formulaci požadavků na funkce 
rekonstruovaného náměstí a zúčastnili se i prezentace tři studií. Některé z funkcí nového 
prostoru měly vytvořit venkovní zázemí nejenom pro akce Klubu seniorů, ale i pro 
zaměstnance firem v jeho okolí. 

Město uveřejnilo zprávu o záměru na vybudování Hudební kavárny v přízemí budovy 
a přemístění T-Klubu do objektu č. p. 1000. 

 
5. Diskuse  

 
6. Návrh úkolů 

Úkoly nebyly uloženy. 

7. Závěr jednání 

 
Termín příštího setkání Rady seniorů: 

Nebyl stanoven. 

 

Mgr. Hana Cábová, tajemník  

E-mail: hana.cabova@roznov.cz 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 09.02.2018 
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