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Zápis z 10. jednání Rady seniorů  
konané dne 25.09.2017, 12.30 – 14.30 hodin 

MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128 
 

Přítomni: předseda: Ing. Ján Tomčík, Marie Eliášová, Alois Krůpa, Jarmila Mikulášková,               

Sylva Mikulenková, Rudolf Pospíšil 

tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni:  Michal Čížek, Ing. Rudolf Konečný, Annelise Přikrylová 

Omluveni: Michal Čížek, Ing. Rudolf Konečný, Annelise Přikrylová 

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

  Bc. Zlatuše Lušovská, DiS., vedoucí Denního stacionáře Radost, Charita Val. Meziříčí, 

  RNDr. Ivan Lukáš, člen zastupitelstva Města Rožnov pod Radhoštěm 

 

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 byly předloženy dva návrhy na doplnění programu: 

Jarmila Mikulášková:  Informace o zasedání skupiny pro posouzení návrhů na udělení ceny 
města a ceny starosty města (bod 7). 

Ing. Ján Tomčík:   Informace o Studii dopravního řešení centra města Rožnova pod 
  Radhoštěm (bod 8). 

  Doplněný program byl schválen všemi přítomnými členy Rady seniorů.  

3. Kontrola plnění úkolů z 9. jednání Rady seniorů 

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

  Stanoviska a doporučení k předloženým studiím nebyla zaslána. 

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

  Kopie přihlášky byla členům Rady seniorů přeposlána 09.08.2017. 

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

Bc. Zlatuše Lušovská, DiS. je hostem dnešního jednání Rady seniorů. 

4. Vystoupení Bc. Zlatuše Lušovské, DiS., pracovnice Charity Valašské Meziříčí  

Bc. Zlatuše Lušovská, DiS. je vedoucí Denního stacionáře Radost, Charity Valašské Meziříčí, je 
členkou zastupitelstva Města Rožnova pod Radhoštěm a Sociální komise.  představila některé ze 
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služeb Charity Valašské Meziříčí. Členy Rady seniorů seznámila se službami, které Charita 
Valašské Meziříčí občanům Rožnova pod Radhoštěm nabízí.   

5. Hodnocení plnění usnesení Rady seniorů a doporučení Radě města 

Doporučení: Rada seniorů opakovaně nabízí využití svého potenciálu při posuzování  
       připravovaných projektů Města Rožnova pod Radhoštěm. 

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

6.1. Soutěž „Obec přátelská seniorům 2017“ 

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

„Obec přátelská seniorům 2017“ v kategorii IV. Nedostalo se mezi tři nejlepší obce, kterým 

bude poskytnuta podpora a skončilo na 7. místě s 84 body. 

Podmínkou pro podání žádosti o dotaci v roce 2018 je realizace projektu v rozsahu, který 

není závislý na poskytnutí dotace.  

Podle podané žádosti měla koordinaci projektu zajišťovat Mgr. Hana Cábová, koordinátor 

komunitního plánování. Měla komunikovat s jednotlivými aktéry a dohlížet nad jejich 

činnosti. Vzhledem k dotačním podmínkám jí měl pomáhat projektový manažer – pracovník 

odboru rozvoje MěÚ. 

Úkol: Definovat oblasti a rozsah účasti Rady seniorů.     

6.2. „Veřejné fórum“, které Město Rožnov pod Radhoštěm pořádá dne 4. 10. 2017 

Pomozte vytipovat deset priorit města. S takovým sloganem a prosbou se na své obyvatele 

obrací Město Rožnov pod Radhoštěm v rámci akce s názvem „Veřejné fórum“. To se 

v Rožnově uskuteční ve středu 4. 10. 2017 od 16.30 hodin ve Společenském domě. „Veřejné 

fórum“ je příležitost pro občany pomoci stanovit deset největších problémů města. 

V následujícím období se s informacemi bude pracovat, bude snaha problémy vyřešit. 

Členové Rady seniorů byli vyzváni k osobní účasti na „Veřejném fóru“. 

6.3. Sběr drobných námětů od občanů Města Rožnova pod Radhoštěm 

Způsoby a cesty, pomocí kterých mohou občané sdělit své náměty: 
1. Online (mobilní a internetová) aplikace „Lepší místo“ 
2. Elektronický formulář (pro vytištění a fyzické předání) 
3. Sběrná místa pro předání papírového formuláře 

Zajištění průběžné informovanosti autorů námětů, Rady seniorů a veřejnosti: 
MěÚ – Odbor rozvoje - bude zpracovávat kvartální report (souhrnná fakta/časová osa) o 
podaných námětech a o stavu jejich řešení. Zpětná vazba bude předána Radě seniorů a také 
veřejnosti (co se zlepšilo). 

V současné době jsou sběrná místa funkční, pravidelně se vybírají, z 90 % jsou drobné 
náměty vyřešeny. Podrobnější informace budou předloženy na příštím jednání Rady 
seniorů. 

6.4. Náměstí 1. máje – návrhy na vybudování multifunkčního prostoru 

        http://www.roznov.cz/upravy-namesti-1-maje/ds-1614/p1=23187 
  Na webových stránkách města jsou umístěny návrhy na vybudování multifunkčního         
  prostoru na ulici 1. máje, které byly členům Rady seniorů představeny na minulém jednání.  

http://www.roznov.cz/upravy-namesti-1-maje/ds-1614/p1=23187
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Členové Rady seniorů zatím nepředložili žádné doporučení k výběru některé z variant, ani 
k funkčním možnostem a vybavení tohoto veřejného prostoru (možnost využití nabídky 
v bodě 5 tohoto zápisu). 

6.5. Koncepce bydlení 

- informace o dosaženém stavu zpracování koncepce 
- stanovisko Rady seniorů k návrhu koncepce – pokrytí potřeb seniorů 

Bude projednáno na příštím jednání Rady seniorů. 

7. Osobnost Města Rožnova pod Radhoštěm 

Paní Jarmila Mikulášková informovala členy Rady seniorů o tom, že proběhlo setkání pracovní 
skupiny, která se zabývala posouzením nominací na „Osobnost Města Rožnova pod Radhoštěm“.   

8. Informace o Studii dopravního řešení centra města Rožnova pod Radhoštěm 

Ve středu 20.09.2017 na Veřejných interpelacích byla veřejnosti představena Studie dopravního 
řešení centra města Rožnova pod Radhoštěm. Studie i video z prezentace je k dispozici na 
stránkách města: Studie dopravního řešení centra města Rožnova pod Radhoštěm. 

9. Diskuse 

10. Návrh úkolů, usnesení a jejich schválení 

Úkoly: 

1) Definovat oblasti a rozsah účasti Rady seniorů v soutěži „Obec přátelská seniorům“           
(bod 6.1).  

Doporučení: 

Rada seniorů opakovaně nabízí využití svého potenciálu při posuzování připravovaných 
projektů Města Rožnova pod Radhoštěm (bod 5). 

11. Závěr jednání 

 
Termín příštího setkání Rady seniorů: 

Nebyl stanoven. 

 

Mgr. Hana Cábová, tajemník  

E-mail: hana.cabova@roznov.cz 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 11.10.2017 

 

 

 

http://www.roznov.cz/studie-dopravniho-reseni-centra-mesta-roznova-pod-nbsp-radhostem/d-18163
mailto:cabova@roznov.cz

