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Zápis z 7. jednání Rady seniorů  
konané dne 23.11.2016, 15.00 – 17.00 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 

Hosté:  Ing. Radim Holišstarosta Města Rožnov pod Radhoštěm, 

  předsedkyně Sociální komise Jarmila Ovčačíková, pracovnice odboru rozvoje Iveta 

Křenková, vedoucí odboru rozvoje Ing. Ivo Marcin, pracovnice odboru školství a sportu 

Mgr. Lucie Vančurová(všichni částečná účast na jednání) 

 

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

- Členy Rady seniorů přivítal starosta města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Radim Holiš. 
Informoval členy Rady seniorů o tématech, které byly projednávány na posledních veřejných 
interpelacích – např. budování chodníků v městské části Dolní Paseky a Tylovice, nákup 
sociálních bytů, nové projekty parkování na sídlištích a veřejná hromadná doprava v místní 
části Dolní Paseky. Uvedl, že projekty, kterými se město Rožnov pod Radhoštěm 
zabývá(připravuje, realizuje a byly dokončeny), jsou uvedeny na www.strategieroznov.cz. 

- Předseda Rady seniorů přivítal paní Jarmilu Ovčačíkovou, předsedkyni Sociální komise. 

2. Prezence, schválení návrhu programu 
- omluvy za neúčast 
- doplnění programu o vystoupení předsedkyně Sociální komise paní Jarmily Ovčačíkové 

 

3. Představení kandidáta na člena Rady seniorů 

- zájem o členství v Radě seniorů projevil pan Rudolf Pospíšil, 5. května 1344, Rožnov pod 
Radhoštěm 

- nový člen Rady seniorů bude jmenován na zasedání Rady města dne 02.12.2016a bude 
přizván na následující jednání komise. 

4. Kontrola plnění úkolů z 5. jednání komise 

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

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

c) Členům Rady seniorů zaslat vyhodnocení návštěvnosti spotřebitelské poradny. 
ZPRÁVA BUDE PŘEDLOŽENA PO UKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU 
 
 
 

http://www.strategieroznov.cz/�
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5. Vystoupení předsedkyně Sociální komise paní Jarmily Ovčačíkové 

- představení oblastí působnosti Sociální komise 
- opatření navržená Sociální komisí do Akčního plánu se prolínajís doporučeními Rady seniorů   
- rozsah a forma budoucí spolupráce Rady seniorů se Sociální komisí 
- Sociální komise vytvořila Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb na období 2017 – 

2020 
- Sociální komise a Rada seniorů se shodla na skutečnosti, že chybí dostupné bydlení pro 

osamocené seniory - dům s pečovatelskou službou 
- ve středu 07.12.2016 se sejde nově ustavená pracovní skupina v souvislosti s vytvořením 

koncepce bydlení v Rožnově pod Radhoštěm, členy pracovní skupiny budou i předsedové 
Sociální komise a Rady seniorů 

6. Seznámení členů Rady seniorů s Programovou podporou města pro rok 2017 a s časovým 
harmonogramem předkládání a hodnocení žádostí 

Pro rok 2017 jsou vyhlašovány programy 
PROGRAM I - Jednorázové aktivity a akce  
PROGRAM II - Částečná úhrada provozních nákladů spolků, v jejichž vlastnictví jsou sportovní 
zařízení  
PROGRAM III - Částečná úhrada pronájmu sportovních zařízení  
PROGRAM IV - Podpora pravidelného sportu dětí a mládeže  
PROGRAM V - Podpora organizačního zajištění zvyšování kvality života seniorů  
PROGRAM VI - Částečná úhrada pronájmu prostor pro zabezpečení kulturních programů a 
vystoupení  
PROGRAM VII - Podpora komunitního života 
 
Mgr. Lucie Vančurová: 
- žádosti i pravidla pro programovou podporu zůstávají stejná jako v minulém roce 
- žádosti o podporu v programu V posuzuje dotační komise složená z členů Rady seniorů a 

dvou zastupitelů města (Mgr.  Martina  Drápal a Ing. Jaroslava Kučera).  
- příjem žádostí o programovou podporu pro rok 2017 je od 05.12.2016 do 14.12.2016 
- jednání posuzovatelů: leden – únor 2017,  schválení zastupitelstvem: únor – březen 2017 

 

7. Rozvojové projekty Města Rožnova pod Radhoštěm – možnosti přímé účasti Rady seniorů  

Usnesení Rady seniorů z 12.10.2016 
Rada seniorů doporučuje Radě města využít možnosti předložit Radě seniorů k posouzení a 
připomínkování níže uvedené projekty: 
- Koncepce rozvoje bydlení (zahájení v letošním roce) 
- Plán udržitelné mobility (v příštím roce) 
- Revitalizace náměstí 1. máje 
- Revitalizace centra města 

 
Témata veřejných interpelací ve středu 09.11.2016 
- nové projekty parkování na sídlištích 
- veřejná hromadná doprava v místní části Dolní Paseky 

 
Ing. Ivo Marcin: 
- byla vytipovaná lokalita, kde by měl být postaven dům s pečovatelskou službou 
- v současné době Město Rožnov pod Radhoštěm získalo dotaci na nákup sociálních bytů 
- vybrané projekty budou představeny na pracovní schůzce s členy Rady seniorů, termín bude 

stanoven podle časových možností Ing. Marcina 
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8. Sběr drobných námětů 

Paní Iveta Křenková 
- počet drobných námětů narůstá každý den 
- nawww.lepsimisto.cz/obec/roznov-pod-radhostemje možné náměty vkládat a sledovat v jaké 

fázi řešení se námět nachází 
 

9. Stanovení odměny členů Rady seniorů za práci v komisi v roce 2016 

- základní část tvoří odměna za účast na jednáních komise podle stanoveného limitu za jedno 
jednání 

- další část odměny navrhuje předseda komise za mimořádnou aktivitu a účasti na 
mimořádných úkolech komise 

- přehled účasti na 5 jednáních  komise v roce 2016 obdrželi všichni členové v pozvánce na 7. 
jednání 

10. Diskuse 

11. Návrh úkolů a usnesení a jejich schválení 

1) Stanovit termín pracovní schůzky s Ing. Ivo Marcinem (bod 7). 

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

12. Závěr jednání 

 

Termín příštího setkání Rady seniorů: 
Nebyl stanoven 
 
Mgr. Hana Cábová, tajemník  

E-mail: cabova.soc@roznov.cz 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 30.11.2016 

mailto:cabova.soc@roznov.cz�

