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Zápis z 9. jednání Rady seniorů  
konané dne 26.07.2017, 14.00 – 16.30 hodin 

MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128 
 

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

Jarmila Mikulášková, Sylva Mikulenková, Anneliese Přikrylová, Rudolf Pospíšil, 

tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni:  Alois Krůpa  

Omluveni:  Alois Krůpa  

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

  Ing. Ivo Marcin, vedoucí odboru rozvoje, Oldřich Filip, městský zahradník, 

  Ing. arch. Jan Horký, architekt města, Kristýna Podzimková, projekt „Ruku k dílu“ 

 

1. Zahájení jednání, uvítání členů Rady seniorů a pozvaných hostů 

Jednání zahájil předseda Rady seniorů. 

2. Prezence, představení hostů, schválení návrhu programu 

Po prezenci a představení hostů byl předložený návrh programu doplněný o bod 7.5 – představení 
projektu „Ruku k dílu“ schválen všemi přítomnými členy Rady seniorů. 

3. Plán činnosti městského zahradníka pana Oldřicha Filipa pro rok 2017 

- kompetence a plán činnosti městského zahradníka  

- možnost spolupráce a vzájemné komunikace s Radou seniorů 

Pan Oldřich Filip seznámil členy Rady seniorů s probíhající revitalizací zeleně v městském parku, 
kde je cílem vybudovat místo pro odpočinek. Připravuje se také revitalizace zeleně na 
Koryčanských Pasekách i na Masarykově náměstí. V letošním roce byly na části Masarykova 
náměstí vysazeny letničky. Do budoucna je na Masarykově náměstí plánovaná výsadba trvalek a 
cibulovin. Podél kostelní zdi, za jednotlivými zastaveními, se plánuje výsadba javoru červeného. Ve 
městě by měla být jednotná koncepce úpravy zeleně. 

4. Náměstí 1. máje – návrh na vybudování multifunkčního prostoru  
Ing. arch. Jan Horký seznámil členy Rady seniorů se třemi studiemi řešení veřejného prostranství a 

dopravního provozu v sousedství podnikatelských objektů a bytových domů místech, kde je 

plánováno vybudování náměstí 1. máje. Prostranství by se mělo stát místem pro odpočinek 

a setkávání obyvatel této části města i zaměstnanců okolích firem.  

Studie jsou zveřejněny na http://www.roznov.cz/upravy-namesti-1-maje/ds-1614/p1=23187.  

Stanovisko Stavební komise z 29. června 2017 

Komise diskutovala nad 3 návrhy s konstatováním, že každý návrh má své kvality. 

Pro další postup je důležité znát postoje firem přilehlého průmyslového areálu, jejich 

preference a hlavně zájem na spoluúčasti při případné revitalizaci tohoto veřejného prostoru. 

Po seznámení s výsledky průzkumu Komise přistoupí k usnesení. 

Rada města Rožnov p. R. žádá Radu seniorů o vyjádření k předloženým návrhům.  

http://www.roznov.cz/upravy-namesti-1-maje/ds-1614/p1=23187
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5. Kontrola plnění úkolů z 8. jednání komise 

5.1. Radě seniorů předložit zprávu o hodnocení návštěvnosti Spotřebitelské poradny. 

Členům Rady seniorů byla zaslána závěrečná zpráva SOS MaS a vyúčtování dotace poskytnuté 
v roce 2016. 

4.2  Na příští jednání pozvat pracovnici Charity Valašské Meziříčí Bc. Zlatuši Lušovskou, DiS. 

 Bc. Zlatuše Lušovská, DiS. bude pozvána na příští setkání Rady seniorů. 

 

6. Hodnocení plnění usnesení Rady seniorů a výsledků rekapitulace působení Rady seniorů 

Jednání Rady seniorů 13.01.2016 

Stanovisko Rady seniorů k zapojení seniorů ve městě do hodnocení současného stavu 
infrastruktury a služeb v oblasti „Venkovní prostory a budovy“. 

Usnesení č. 3/3 

Rada seniorů doporučuje vedení města využití potenciálu seniorů k jednorázovému nebo 
průběžnému hodnocení stavu infrastruktury a služeb ve městě. K oslovení seniorů doporučuje 
využít organizace a spolky s významnější částí seniorů v jejich členské základně. 

Jednání Rady seniorů 12.10.2016 

Přepokládaná účast Rady seniorů na formulaci stanovisek a námětů k vybraným projektům. 

Usnesení č. 6/6 

Rada seniorů doporučuje Radě města využít možnosti předložit Radě seniorů k posouzení a 
připomínkování níže uvedené projekty: 

- Koncepce rozvoje bydlení  
- Revitalizace náměstí 1. máje 

Ing. Ivo Marcin seznámil členy Rady seniorů s připravovanými investicemi ve městě, které by se 

měly týkat kulturního centra a knihovny, vodovodu na Horních Pasekách, parkování na sídlištích i 

řešení infrastruktury na Tyršově nábřeží. Radě seniorů navrhl, že vybrané projekty mohou být 

projednány na samostatné schůzce. 

Jednání Rady seniorů 27.01.2017 

Rekapitulace rámcového rozsahu působnosti Rady seniorů a plán činnosti 2017  

A. Zlepšení života seniorů  

- Provázání působnosti Rady seniorů s dalšími komisemi (sociální, nově komise pro 
komunitní život) a pracovními skupinami (nově pracovní skupina pro bytovou politiku 
města)  

- Navázání působnosti Rady seniorů města Rožnov pod Radhoštěm na aktivity Rady seniorů 
ČR a Rady seniorů Zlínského kraje  

- Identifikace specifických problémů života seniorů  

B. Aktivování mezigenerační komunikace  

- Spolupráce se školami prostřednictvím Klubu seniorů 

C. Rozvojové projekty Města Rožnova pod Radhoštěm – předkládání námětů a formulace 
stanovisek k vybraným projektům  
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- Usnesení z 12.10.2016 doporučující Radě města využít možnosti předložit Radě seniorů 
k posouzení a připomínkování připravované projekty 

7. Nové oblasti činnosti Rady seniorů ve 2. polovině roku 2017 

7.1. Celostátní soutěž  Obec přátelská seniorům 2017 

- přihlášení Města Rožnova p. R. do soutěže v roce 2017 

Město Rožnov p. R. podalo žádost o dotaci v rámci soutěže „Obec přátelská seniorům 
2017“. Pokud nebude dotace Městu Rožnov p. R. přidělena, budou vybrány aktivity, které 
by bylo možné pro seniory realizovat na místní úrovni. 

Ing. Jan Kučera, MSc. předá Mgr. Haně Cábové k rozeslání členům Rady seniorů přehled 
aktivit začleněných do přihlášky města do soutěže. 

- zapojení Rady seniorů do realizace úkolů 

- motivace seniorů k předkládání námětů na revitalizaci sídlišť 

7.2. Účast členů Rady seniorů na „Jarmarku neziskových organizací v sociální oblasti“, který 
Město Rožnov p. R. pořádá 6. 9. 2017 

- Rada seniorů nabízí účast formou poskytnutí dobrovolníků  

- další možnosti účasti seniorů na akci projedná Mgr. Hana Cábová s předsedkyní Klubu 
seniorů paní Annelise Přikrylovou 

7.3. Koncepce bydlení 

- informace o dosaženém stavu zpracování koncepce 

- stanovisko Rady seniorů k návrhu koncepce – pokrytí potřeb seniorů 

Od 1. 1. 2018 připravuje Město Rožnov p. R. novou koncepci bydlení. Podle této nové 
koncepce by městské byty byly přidělovány na základě potřebnosti, a to na omezenou dobu. 
Součástí koncepce by měly být tzv. startovací byty pro občany do 30 let i byty 
s pečovatelskou službou pro seniory a zdravotně postižené.   

7.4. Program  SOS telefonů pro seniory 

- podmínky poskytnutí a užívání SOS telefonu, rozsah zájmu, termín realizace 

7.5. Projekt „Ruku k dílu“ 

Paní Kristýna Podzimková seznámila členy Rady seniorů s připravovaným projektem „Ruku 
k dílu“. Skupina mladých lidí z Prahy nabízí pomoc osaměle žijícím seniorům např. při sekání 
trávy, hrabání listí, natírání plotu. Jejich činnost by ve městě probíhala od pátku do neděle. 

Ve spolupráci s městem, kde by pomoc probíhala, je potřeba uhradit náklady na cestu, 
zajistit ubytování a stravu. Zároveň je potřeba vytipovat seniory, kteří tuto pomoc potřebují 
a jsou ochotni ji přijmout.  

Paní Annelise Přikrylová uvedla, že potřební senioři by mohli být vytipováni a osloveni ze 
strany Klubu seniorů.  

Ing. Rudolf Konečný pro pilotní výjezd, který by se mohl uskutečnit již v měsíci srpnu 2017, 
nabídl zajištění ubytování pro část skupiny a koordinaci prací u seniorů. 

 
Usnesení: 
Rada seniorů doporučuje Radě města Rožnov p. R. projekt „Ruku k dílu“ podpořit. 
Hlasování: ano: 8, ne: 0, zdrželo se: 0. 

Usnesení bylo přijato. 
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8. Diskuse 

Členové Rady seniorů byli informováni o vyhlášení výzvy Města Rožnova p. R. na ocenění 
„Osobnosti sociální oblasti“. Osobnosti mohou být nominovány ve dvou kategoriích – výrazná 
osobnost sociální oblasti a ocenění za dlouhodobý přínos sociální oblasti. Nominovány mohou být 
také osobnosti na mimořádné ocenění za mimořádný čin v sociální oblasti. Bližší informace a 
formulář pro podávání návrhů je na www.roznov.cz/osobnost-soc-oblasti. 

9. Návrh úkolů a usnesení a jejich schválení 

Úkoly: 

1) Členové Rady seniorů předají v průběhu měsíce srpna svá stanoviska a doporučení 
k předloženým studiím řešení náměstí 1. máje (viz bod 4) e-mailem Mgr. Haně Cábové. 
Společné stanovisko Rady bude formulováno a schváleno na jejím příštím jednání. 

2) Pan místostarosta předá Mgr. Haně Cábové k rozeslání členům Rady seniorů přehled 
aktivit začleněných do přihlášky města do soutěže „Obec přátelská seniorům 2017“     (bod 
7.1). 

3) Na příští jednání pozvat pracovnici Charity Valašské Meziříčí Bc. Zlatuši Lušovskou, DiS. 

Usnesení: 

Rada seniorů doporučuje Radě města Rožnov p. R. projekt „Ruku k dílu“ podpořit (bod 7.5). 

10.  Závěr jednání 
 

 

 

Termín příštího setkání Rady seniorů: 

Nebyl stanoven 

 

Mgr. Hana Cábová, tajemník  

E-mail: cabova.soc@roznov.cz 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 01.08.2017 

 
 

http://www.roznov.cz/osobnost-soc-oblasti
mailto:cabova.soc@roznov.cz

