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Zápis ze 4. jednání Rady seniorů  

konané dne 18.2.2016, 14.30 – 17.15 hodin 
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Palackého 480 

 
 

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

Krůpa, Jarmila Mikulášková, Sylva Mikulenková, Anneliese  Přikrylová, 

  tajemník: Mgr. Hana Cábová, 

  zastupitel města: Mgr. Martin Drápal 

Nepřítomni: zastupitel města: Ing. Jaroslav Kučera, místostarosta: Ing. Jan Kučera, MSc. 

Omluveni:    zastupitel města: Ing. Jaroslav Kučera, místostarosta: Ing. Jan Kučera, MSc. 

Hosté:   předsedkyně „Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska“  Marcela Reichelová 

 

1. Zahájení 

2. Jednání s předsedkyní „Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska“ paní Marcelou 

Reichelovou 

- Prezentace projektu SOS MaS „Vzdělávání pro zvlášť zranitelné spotřebitele – seniory 

v oblasti spotřebitelského práva v Rožnově pod Radhoštěm“ (paní Reichelová) 

- Požadovaný rozsah služeb pro Seniorské centrum Rožnov pod Radhoštěm v roce 2016 (paní 

Přikrylová) 

- předběžná dohoda Seniorského centra Rožnov pod Radhoštěm s SOSMaSo rozsahu služeb 

v roce 2016 

- Závěr:  

- komise nedoporučí žádost SOS MaS ke schválení (předložený projekt není dostatečně 

konkrétní, neřeší organizační zajištění nabízených akcí, významná část požadované 

podpory se týká provozních nákladů žadatele, služby o které má Seniorské centrum zájem 

lze zajistit jinou, efektivnější formou) 

- Seniorské centrum Rožnov pod Radhoštěm předloží administrátorovi individuální žádost 

pro podporu s SOSMaSpro zajištění akcí nabízených SOS MaS, z.s. 

3. Průběh přípravy podkladů pro jednání dotační komise 

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu jako administrátor dne 28.01.2016 

elektronickou poštou všem členům komise rozeslal žádosti o poskytnutí podpory programové 

činnosti nestátních neziskových organizací z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm v roce 

2016 v rámci programu V. 
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Žádosti předložily tyto organizace: 

1. Krajská organizace ČSŽ- Spolek rožnovských žen 

2. Římskokatolická farnost Rožnov pod Radhoštěm 

3. Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm 

4. TJ Rožnov pod Radhoštěm- ASPV 

5. Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska 

Každá organizace předložila jednu žádost o podporu jednoho projektu, celkem bylo předloženo 

5 žádostí o poskytnutí finanční podpory v celkové výši 421 000 Kč. 

Celkový objem peněžních prostředků programových dotací na podporu akcí v rámci Programu V 

činí 365 000 Kč. 

Ev. číslo Název organizace Náklady 
celkem Požadavek 

1. Krajská organizace ČSŽ- Spolek rožnovských žen   32 800     21 000 
2. Římskokatolická farnost Rožnov pod Radhoštěm     90 000     60 000 

3. Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm   390 000     312 000 

4. TJ Rožnov pod Radhoštěm- ASPV     34 000     18 000 

5. Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska     28 500     10 000 

 Požadavky celkem  421 000 

 Finanční prostředky vyčleněné městem pro 
Program V  365 000 

 

S ohledem na nízký počet žádostí a relativně malý rozdíl mezi celkovou požadovanou částkou 

a částkou, která je vyčleněná pro Program V, proběhla první fáze přípravy podkladů pro společné 

hodnocení žádosti a schválení  návrhu na rozdělení dotace korespondenční formou. Všem členům 

komise a oběma nominovaným zastupitelům byly rozeslány údaje o finančních požadavcích a 

hodnocení žadatelů podle stanovených kriterií dostupné v předložených žádostech, uspořádané 

do dvou tabulek. 

 

Dne 11.02.2016 se s cílem připravit podklady pro závěrečné hodnocení žádostí  sešla pracovní 

skupina ve složení paní Sylva Mikulenková, Ing. Rudolf Konečný, Ing. Ján Tomčík a Mgr. Hana 

Cábová. K jednání byla jako host přizvána předsedkyně Klubu seniorů paní Anneliese Přikrylová. 

Podklady k žádostem ev. číslem 1,2, 3 a 4 pracovní skupina posoudila jako postačující. K žádosti 

č.5 požádala o doplnění předložených podkladů na jednání pracovní skupiny s předsedkyní 

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska.Po dohodě s administrátorem programu bylo toto 

jednání přesunuto a zařazeno do programu dnešní schůzky Rady seniorů (viz bod 2). 
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4. Hodnocení žádostí a doporučení dotačníkomise na rozdělení podpory z programu V 

- Stanovisko jednotlivých členů komise k předloženým žádostem, vyřazení nedoporučených 

žádostí (Ing. Jaroslav Kučera předložil své stanovisko písemně) 

- Návrh na rozdělení podpory a způsobu využití nevyčerpané části podpory 

- Hlasování o návrhu 

Usnesení: 

Dotační komise se usnesla, že 

- žádosti s ev. číslem 1., 3., a 4. doporučuje ke schválení 

- žádost s ev. číslem 2. nedoporučuje ke schválení (netýká se oblasti podpory organizačního 

zajištění zvyšování kvality života a aktivit seniorů) 

- žádost s ev. číslem 5. nedoporučuje ke schválení (předložený projekt není dostatečně 

konkrétní, neřeší organizační zajištění nabízených akcí, významná část požadované podpory 

se týká provozních nákladů žadatele, služby o které má Seniorské centrum zájem lze zajistit 

jinou, efektivnější formou) 

- doporučuje použít nevyčerpanou část přidělených prostředků na podporu individuálních akcí 

zajišťujících zvyšování kvality života a aktivit seniorů (např. pro Seniorské centrum pro 

zajištění vzdělávacích a školících akcí zaměřených na ochranu spotřebitelů) 

Hlasovánídotační komise o návrhu usnesení: pro – 9, proti – 0, zdrželo se – 0. 

5. Jak dosáhnout toho, aby Rožnov pod Radhoštěm byl i „městem přátelským seniorům“ 

Diskuse členů komise o možnosti a způsobu začlenění problematiky života seniorů do 

strategického plánu města proběhla za účasti Mgr. Martina Drápala, který potvrdil aktuálnost 

řešení tohoto úkolu. Členové komise podle svých možností předají své návrhy předsedovi komise 

začátkem příštího týdne. 

6. Závěr jednání 

Předseda poděkoval všem členů za aktivní přístup a tlumočil poděkování pana starosty Radě 

seniorů za kvalifikované posouzení projektu „Rekonstrukce ulice Bezručova“. 

Termín příštího setkání Rady seniorů: 

Původně stanovený termín čtvrtek 24.03.2016 ve 14.30 hodin se ruší. 

Nový termín bude vyhlášen podle potřeby, existuje reálný předpoklad svolání komise pro 

hodnocení a schválení individuálních žádostí. 

 
Mgr. Hana Cábová, tajemník Ing. Ján Tomčík, předseda 

E-mail: cabova.soc@roznov.cz 

 
V Rožnově pod Radhoštěm dne 19.02.2016 
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