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Zápis z 6. jednání Rady seniorů  
konané dne 12.10.2016, 14.00 – 16.00 hodin 

MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128 
 
 

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

Mikulášková, Sylva Mikulenková, 

  tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni:  Ing. Rudolf Konečný, Anneliese Přikrylová 

Omluveni:    Ing. Rudolf Konečný, Anneliese Přikrylová, pozvaná předsedkyně Sociální 

komise paní Jarmila Ovčačíková  

Hosté:   místostarosta města Ing. Jan Kučera, MSc., pracovnice odboru rozvoje Iveta 

Křenková, vedoucí odboru rozvoje Ing. Ivo Marcin 

 

1. Zahájení jednání, uvítání přítomných členů komise a pozvaných hostů 

2. Prezence, schválení návrhu programu 

- omluvy za neúčast 
- změna bodu 6 návrhu programu – místo Mgr. Dagmar Šnajdarové se jednání Rady 

seniorů účastní paní Iveta Křenková  
- zrušení bodu 8 návrhu programu – neúčast paní Jarmily Ovčačíkové, předsedkyně 

Sociální komise 

3. Kontrola plnění úkolů z 5. zasedání 

a. individuální žádost Sdružení obrany spotřebitelů MaS splněno 

Byla schválena Radou města v dubnu 2016. Každý čtvrtý čtvrtek v měsíci je ve velké 
zasedací místnosti MěÚ Rožnov otevřena spotřebitelská poradna. 

b. pracovní skupina pro přípravu formuláře pro sběr námětů splněno 

Byla ustavena dne 16.6.2016, činnost ukončila 7.9.2016 (viz bod 6 programu). 

c. rozeslání seznamu již podaných individuálních žádostí členům Rady seniorů splněno 

Byl rozeslán v dubnu 2016. 

Všechny tři úkoly byly splněny. Místostarosta města Ing. Jan Kučera, MSc. ocenil přínos 
Rady seniorů pro město Rožnov p. R. Pozitivně hodnotil využití zkušeností a schopností 
členů Rady seniorů při řešení zadaných úkolů.  
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4. Rekapitulace rámcového rozsahu působnosti Rady seniorů a jejího naplňování 

A. Zlepšení života seniorů 

a. Provázání působnosti Rady seniorů s dalšími komisemi Rady města (sociální, bytová) 

b. Navázání působnosti Rady seniorů města Rožnov pod Radhoštěm na aktivity Rady 

seniorů ČR a Rady seniorů Zlínského kraje 

c. Identifikace specifických problémů života seniorů 

B. Aktivování mezigenerační komunikace (spolupráce se školami) 

C. Rozvojové projekty Města Rožnova pod Radhoštěm – předkládání námětů a formulace 

stanovisek k vybraným projektům 

D. Rozdělování finanční podpory Města Rožnov pod Radhoštěm pro aktivity seniorů 

5. Vyjádření Rady seniorů k individuální žádosti Klubu seniorů o dotaci z rozpočtu města v rámci 
Programu V 

id. č. Subjekt název 
celkové 
náklady  požadavek 

7. 
Klub seniorů Rožnov 
pod Radhoštěm 

Aktivita pro zvyšování úcty ke stáří, 
dialogu a spolupráci mezi seniory a 
studenty základních a středních škol 

15 000      14 000    

 

Vyjádření členů Rady seniorů k individuální žádosti získané e-mailovým hlasováním 

ano: 8, ne: 0, zdržel se: 0. 

Usnesení: 

Rada seniorů doporučuje individuální žádost Klubu seniorů Rožnov pod Radhoštěm ke 
schválení. 

Vyjádření Rady seniorů bylo odesláno Mgr. Lucii Vančurové, MěÚ Rožnov p. R., odbor školství a 
sportu dne 26.09.2016. 

6. Pracovní skupina „Drobné náměty“  

Pracovní skupina byla ustavena dne 16.06.2016 jako dobrovolná podpora projektu ze strany 
Rady seniorů po dobu trvání chybějících personálních kapacit MěÚ pro zpracování dat 
z tištěných formulářů. 

Pracovní skupina se sešla celkem třikrát. Přínosem práce skupiny bylo zejména doplnění 
a upřesnění tabulky pro záznam dat a stanovení kategorií pro třídění námětů. MěÚ bude do 
tabulky pravidelně doplňovat obdržené náměty zařazené do příslušné kategorie s uvedením 
osoby/subjektu, odpovědného za jejich vyřešení. 



  Zápis z6. jednání Rady seniorů 

 3 12.10.2016  
 

Po zajištění zpracování údajů z formulářů pracovnicí MěÚ byla po vzájemné dohodě činnost 
pracovní skupiny dne 07.09.2016 ukončena. Sběrem drobných námětů a zpracováním výstupů 
byla pověřena paní Iveta Křenková.  

Předávání formulářů s náměty ze sběrného místa v objektu Komerčních domů 1.máje 1000 na 
MěÚ bude zajišťovat pan Pavel Sehnal z Klubu seniorů. 

MěÚ bude zpracovávat kvartální report (souhrnná fakta/časová osa) o podaných námětech a 
stavu jejich řešení. Zpětná vazba bude předána Radě seniorů a také veřejnosti (co se 
zlepšilo).Místostarosta města Ing. Jan Kučera, MSc. uvedl, že díky Radě seniorů byl nastaven 
systém fungování sběru drobných námětů. Veřejnost byla o této aktivitě informována 
prostřednictvím TV Beskyd. V současné době se město Rožnov pod Radhoštěm zabývá prvními 
50 náměty.  

7. Dosažení cíle „Rožnov pod Radhoštěm - město přátelské k seniorům“ – zařazení souvisejících 
akcí do strategického plánu rozvoje města 

V rámci přípravy akčního plánu strategického rozvoje města na období 2017-2019 byly za Radu 
seniorů příslušným komisím a odboru řízení předloženy náměty na začlenění klíčových cílů 
„města přátelského seniorům“ z oblastí sociální, infrastruktura a životní prostředí. 

Jedním z nejzávažnějších úkolů Rady seniorů je spolupráce s vedením města při řešení 
problematiky bydlení seniorů a sociálně slabých občanů. Vedení města připravuje novou 
koncepci bydlení, ve středu 19.10.2016 se sejde pracovní skupina pro zpracování Koncepce 
rozvoje bydlení. Snahou je, aby senioři zůstali ve svém přirozeném prostředí, kdy by péče o jejich 
osobu byla zajišťována pečovatelskou službou. 

Členové Rady seniorů se dohodli, že ji v pracovní skupině pro zpracování Koncepce rozvoje 
bydlení bude zastupovat Ing. Ján Tomčík a pan Alois Krůpa.  

Ing. Rudolf Konečný se setkal ze zástupci z celostátní Rady seniorů.Pan místostarosta nabídl 
možnost  domluvenínávštěvyzástupců Rady seniorů v jiném městě s cílem výměny zkušeností a 
poznatků dobré praxe. 

8. Vystoupení předsedkyně Sociální komise paní Jarmily Ovčačíkové 

Navržený program jednání s paní Ovčačíkovou 
- představení oblastí působnosti Sociální komise 
- opatření navržená Sociální komisí a jejich shoda s doporučeními Rady seniorů  
- rozsah a forma budoucí spolupráce Rady seniorů se Sociální komisí 

Jednání bylo po omluvě paní Jarmily Ovčačíkové z účasti na Radě seniorů zrušeno. 
 

9. Rozvojové projekty Města Rožnova pod Radhoštěm  

- informace o aktuálním stavu zpracování Akčního plánu města, upozornění na změny 
v opatřeních týkajících se „vstřícnosti města k seniorům“ 

- informace o připravovaných projektech (projektová dokumentace, realizace) v roce 2017 - 
2018 týkajících se „vstřícnosti k seniorům“ 

- přepokládaná účast Rady seniorů na formulaci stanovisek a námětů k vybraným projektům 

Ing. Jan Kučera, MSc. a Ing. Ivo Marcin informovali členy Rady seniorů o připravovaných 
projektech.  
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Usnesení: 

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

– Koncepce rozvoje bydlení (v letošním roce) 

– Plán udržitelné mobility (v příštím roce) 

– Revitalizace náměstí 1. máje  

– Revitalizace centra města 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželo se: 0 

10. Diskuse 

11. Návrh úkolů a usnesení a jejich schválení 

Úkoly: 

a) Členům Rady seniorů rozeslat informace o činnosti skupiny pro sběr drobných 
námětů, který bude zaslán paní Ivetou Křenkovou. 

b) Čtvrtletně zasílat členům Rady seniorů informace o vyhodnocení sběru drobných 
námětů, tak aby byla zachována zpětná vazba. 

c) Členům Rady seniorů zaslat vyhodnocení návštěvnosti spotřebitelské poradny. 

12. Závěr jednání 

 

Termín příštího setkání Rady seniorů: 
Středa 23.11.2016, 14 hodin, MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128,malá 
zasedací místnost 
 

Mgr. Hana Cábová, tajemník  

E-mail: cabova.soc@roznov.cz 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 23.10.2016 

mailto:cabova.soc@roznov.cz�

