
  Zápis z 5. jednání Rady seniorů 

 1 24.03.2016  
 

Zápis z 5. jednání Rady seniorů  
konané dne 24.03.2016, 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, 

  tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni:  Alois Krůpa, předsedkyně Sociální komise paní Jarmila Ovčačíková 

Omluveni:    Alois Krůpa, předsedkyně Sociální komise paní Jarmila Ovčačíková  

Hosté:   starosta města Ing. Radim Holiš, místostarosta města Ing. Jan Kučera, MSc. 

1. Zahájení jednání 

Jednání zahájil předseda Rady seniorů Ing. Ján Tomčík.  

Starosta města Rožnova pod Radhoštěm Ing. Radim Holiš, který se neplánovaně 
zúčastnil první části jednání, seznámil členy Rady seniorů s vývojem stavebních prací 
a se skluzem přislíbeného termínu vyjádření ŘSD k výsledkům auditu křižovatky u 
Janíka. Zároveň poděkoval členům Rady seniorů za kvalifikované posouzení projektu 
„Rekonstrukce ulice Bezručova“. 

 
Místostarosta města Ing. Jan Kučera, MSc. uvedl, že příští rok uplyne 750 let od první 
písemné zmínky o Rožnově, proto Město Rožnov pod Radhoštěm připravuje na rok 
2017 oslavy tohoto výročí. Oslavy budou probíhat během celého roku a budou se 
prolínat všemi oblastmi společenského života. Bude vytvořen výbor, který se 
oslavami bude zabývat. Z Rady seniorů byli do výboru nominováni paní Anneliese 
Přikrylová a Ing. Ján Tomčík. 

2. Prezence, schválení návrhu programu 

- omluvy za neúčast 
- zrušení bodu 5 návrhu programu – neúčast paní Jarmily Ovčačíkové, předsedkyně 

Sociální komise 

3. Kontrola předání výsledků hodnocení a plnění doporučení dotační komise na rozdělení 

podpory v Programu V – podpora organizačního zajištění zvyšování kvality života a 

aktivit seniorů. 

a) Tajemník komise předá výsledky hodnocení a návrh na rozdělení podpory v Programu 
V administrátorovi programu na poskytování dotací. 

Návrh dotační komise na rozdělení podpory v Programu V, zápis ze 4. jednání Rady 
seniorů – dotační komise a prezenční listina ze 4. jednání Rady seniorů – dotační 
komise byly Mgr. Lucii Vančurové odeslány dne 22.02.2016. 

V této souvislosti Ing. Ján Tomčík informoval členy Rady seniorů, že nyní lze podávat 
již jen žádosti o poskytnutí individuální dotace. Podle „Zásad pro poskytování 
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dotací“ je posuzovatelem a hodnotitelem individuálních žádostí Rada města, není 
potřeba vyjádření dotační komise. 

b) Seniorské centrum Rožnov pod Radhoštěm předloží administrátorovi individuální 
žádost o podporu, v rámci které budou zajištěny vybrané akce z nabídky SOS MaS, z.s. 

Žádosti o poskytnutí individuální datace lze na Město Rožnov pod Radhoštěm 
podávat v průběhu celého roku, pan místostarosta doporučil okamžité podání 
žádosti Seniorského centra, umožňující ve spolupráci s Odborem školství zkrácení 
termínu zahájení čerpání dotace.  

V letošním roce již bylo na Město Rožnov pod Radhoštěm podáno 12 žádostí 
o poskytnutí individuální dotace. Jejich seznam a kopii „Žádosti o poskytnutí dotace 
na zřízení a provoz spotřebitelské poradny SOS MaS, z.s.v roce 2016“ poskytne 
místostarosta Ing. Jan Kučera, MSc. k rozeslání členům Rady seniorů. 

c) Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. předloží svoji nabídku 
kompetentnímu odboru MěÚ (předpoklad: Obecní živnostenský úřad). 

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. předložilo Městu Rožnov pod 
Radhoštěm žádost o poskytnutí individuální dotace na zřízení a zajištění provozu 
spotřebitelské poradny, která byla předána k posouzení Sociální komisi. 

Jednání o termínech a místě konání spotřebitelské poradny probíhá mezi SOS MaS 
a tajemníkem MěÚ Rožnov pod Radhoštěm Ing. Miroslavem Martinákem. 

Schválené doplnění programu: 

d) DEN SENIORŮ – přesun prostředků na financování akce na ve prospěch T-Klubu  

V roce 2016 organizačně i finančně zajišťuje T-Klub, příprava a zajištění akce probíhá 
ve spolupráci T-Klubu a Seniorského centra. 

Vzájemně dohodnutý termín konání 11.10.2016doporučil místostarostaIng. Jan 
Kučera, MSc. přesunout na 4.10.2016, kdy se v Rožnově pod Radhoštěm uskuteční 
„Týden sociálních neziskovek“. Na 05.10.2016 je naplánováno konání „Jarmarku 
sociálních služeb“. 

Doporučená změna termínu nebyla s uvedením závažných důvodů ze strany T-Klubu 
schválena. 

 

4. Reakce členů komise na výzvu předsedy z 18.02.2016 „Jak dosáhnout toho, aby Rožnov 
pod Radhoštěm byl i městem přátelským seniorům“. 

e) 2017 - 2019 k začlenění klíčových cílů „města přátelského seniorům“ (členové komise 
podle svých možností předají své návrhy předsedovi komise). 

Náměty ze strany Rady seniorů na doplnění SWOT analýz v oblastech 
INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY byly předány vedení 
města a předsedům komisí. 

Předseda Ing. Ján Tomčík uvedl, že Město by mělo být „vstřícné“ ke všem věkovým 
kategoriím jeho občanů a návštěvníků. Rada seniorů byla založena s cílem přenášet 
požadavky seniorů nejenom do jednotlivých projektů, ale hlavně do koncepčních 
a strategických plánů města.  
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f) Město Rožnov pod Radhoštěm připravuje formulář na sběr námětů na zlepšení života 
na sídlištích.  

V současné době je naplánována první schůzka k přípravě formuláře. Cílem je vytvořit 
interaktivní formulář, který bude sloužit ke sběru námětů od občanů města.  Schůzky 
k přípravě formuláře se zúčastní Ing. Ján Tomčík, Ing. Rudolf Konečný, pan Michal 
Čížek. Bližší informace ke konání schůzky budou ještě upřesněny.  
 

5. Vystoupení předsedkyně Sociální komise paní Jarmily Ovčačíkové 

g) Představení oblastí působnosti a návrhu akčního plánu Sociální komise. 

h) Možnosti doplnění návrhů členů Rady seniorů do akčního plánu Sociální komise. 

i) Rozsah a forma budoucí spolupráce Rady seniorů se Sociální komisí. 

Vystoupení bylo po omluvě paní Jarmily Ovčačíkové z účasti na Radě seniorů 
zrušeno.Paní Jarmila Ovčačíková písemně potvrdila trvající zájem o spolupráci Sociální 
komise s Radou seniorů. 

 
6. Systematická péče o bezpečnost seniorů 

j) Zapojení seniorů do „Preventivních programů Městské policie Rožnov pod 
Radhoštěm“. 

Tento bod programu nebyl projednán. 
 

k) Využití nabídky Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. na vzdělávací 
akce a osobní poradenství v poradně zřízené v Rožnově pod Radhoštěm. 

Seniorské centrum prověří možnost doplnění vzdělávacích akcí do předmětu žádosti 
o individuální dotaci SOS MaS, z.s. na zřízení a provoz spotřebitelské poradny v roce 
2016 bez navýšení požadované výše dotace. 

V případě potvrzení souhlasu Rada seniorů doporučí Radě města schválení žádosti 
SOS MaS, z.s. o individuální dotaci ve výši 15 tis. Kč. 

 
7. Informace o stavu realizace doporučení z 3. jednání Rady seniorů, konaného dne 

13.01.2016 

Usnesení 2: 

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. 

Pan místostarosta Kučera ve věci hodnocení stavu infrastruktury a služeb ve městě ze 
strany seniorů uvedl: 

Vedení města očekává, že získávání informací bude probíhat hlavně v rámci členské 
základny organizací s většinovým podílem seniorů v jejich členské základně. 
Předpokládané hlavní problémové oblasti jsou: doprava a parkování, bydlení 
a „vstřícnost“ sídlišť ve městě. 
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Samostatnou skupinou seniorů, která má specifické potřeby a vyžaduje odlišný postup 
při získávání informací jsou senioři se sníženou pohyblivostí a nechodící občané bydlící 
doma a v Domově pro seniory. Souhlas se zpracováním návrhu dotazníku pro tuto 
skupinu seniorů potvrdil Ing. Rudolf Konečný. 

 

8. Návrh úkolů a usnesení a jejich schválení 

Úkoly: 

a) Přeposlat členům Rady seniorů seznam již podaných tzv. individuálních žádostí akopii 
„Žádosti o poskytnutí dotace na zřízení a provoz spotřebitelské poradny SOS MaS, 
z.s. v roce 2016“. 

b) V případě potvrzení souhlasu doplnění vzdělávacích akcí do předmětu žádosti 
o individuální dotaci SOS MaS, z.s. na zřízení a provoz spotřebitelské poradny v roce 
2016 bez navýšení požadované výše dotace doporučit Radě města schválení žádosti 
SOS MaS, z.s. o individuální dotaci ve výši 15 tis. Kč. 

c) Zajistit účast nominovaných zástupců Rady seniorů na jednání výboru pro přípravu 
oslav 750 let od první písemné zmínky o Rožnově (nominováni paní Anneliesse 
Přikrylová a Ing. Ján Tomčík). 

d) Zajistit účast nominovaných zástupců Rady seniorů na přípravě formuláře na sběr 
námětů na zlepšení života na sídlištích (Ing. Ján Tomčík, Ing. Rudolf Konečný, pan 
Michal Čížek).  

 

9. Závěr jednání 

 

Termín příštího setkání Rady seniorů: 

Nebyl stanoven 

 

Mgr. Hana Cábová, tajemník  

E-mail: cabova.soc@roznov.cz 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 29.03.2016 
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