
Zápis z 1. jednání Rady seniorů 
konané dne 10.11.2015, 15.00 – 17.00 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 
 
 

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

Krůpa, Jarmila Mikulášková, Sylva Mikulenková, Annelisse Přikrylová 

tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni:Helena Fiurášková 

Omluveni: Helena Fiurášková 

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

 

Úvodní zasedání Rady seniorů zahájil starosta Města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Radim Holiš. 

Uvedl, že Město Rožnov pod Radhoštěm má zájem o názory, návrhy, připomínky a zkušenosti 

seniorů z Rožnova pod Radhoštěm, uvítá jejich aktivitu a spolupráci. Rada seniorů bude 

spolupracovat především s místostarostou Ing. Janem Kučerou, MSc.  

 
Rámcový rozsah působnosti Rady seniorů: 

1. 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 

2. Aktivování mezigenerační komunikace (spolupráce se školami) 

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

stanovisek k vybraným projektům 

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

 
Předseda Rady seniorů informoval o seznamovací schůzce, která proběhla 04.11.2015. Zde se 

členové Rady seniorů seznámili, uvedli své znalosti i předchozí zkušenosti a nastínili oblast, ve 

které se mohou zapojit. 

 
Ing. Rudolf Konečný seznámil přítomné s historií  vzniku Rad seniorů v České republice i 

v Rožnově pod Radhoštěm. 

 

 



Následně proběhla diskuze členů Rady seniorů se starostou a místostarostou města Rožnov pod 

k některým oblastem působnosti Rady seniorů: 

Ad 3.  Rozvojové projekty 

Členové Rady seniorů projevili zájem seznámit se s rozpracovanými projekty města Rožnov pod 

Radhoštěm. Pro začátek místostarosta města nabídl předání přehledu investičních projektů 

souvisejících s působností Rady seniorů. Kromě toho bude předseda Rady seniorů společně 

s předsedy dalších komisí Rady města budepřizván na jednání strategické komise, kde proběhne 

společná diskuze. Budou vybrány projekty, na kterých bude Rada seniorů spolupracovat. 

Ad 1.c   Identifikace specifických problémů života seniorů 

Členové Rady seniorů upozornili na nedostatečnou dopravní obslužnost v některých částech 

Rožnova pod Radhoštěm. Tento problém by mohlo odstranit tzv. seniorské taxi, které již funguje 

v jiných městech. Starosta města uvedl, že v této věci již probíhají jednání, zvažují se možnosti, 

jak nejlépe dopravní obslužnost zabezpečit. 

Ad 4.  Rozdělování finanční podpory Města Rožnov pod Radhoštěm pro aktivity seniorů  

Rozdělování finanční podpory Města Rožnov pod Radhoštěm pro aktivity seniorů bude od roku 

2016 probíhat podle novelizovaných Programových zásad. Nové Programové zásady by měly být 

schváleny v prosinci 2015. Žádosti o finanční podporu se budou předkládat v lednu 2016. 

 
Na návrh předsedy Rady seniorů Ing. Jána Tomčíka proběhla volba místopředsedy Rady seniorů. 

Byl navržen Ing. Rudolf Konečný. Jeho nominace byla schválena 7 členy, 1 člen se hlasování 

zdržel. 

 
Na závěr starosta Města Rožnov pod Radhoštěm poděkoval všem přítomným, za ochotu podílet 

se na činnosti Rady seniorů.  

 

Úkoly: 

1. Rozeslat Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí, který zaslalIng. Konečný. 

2. Rozeslat kontakty na členy Rady seniorů. 

3. Rozeslat odkaz na rozdělení finanční podpory Města Rožnov pod Radhoštěm v roce 

2015. 

4. Rozeslat odkaz na stávající Programové zásady. 

5. Oslovit odbor školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu, aby zaslal nové 

programové zásady. 

 

 

 

Termín příštího setkání Rady seniorů: 



Středa 09.12.2015 ve 14.30 hodin v malé zasedací místnosti hlavní budovy Městského úřadu 

Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128 

 
Mgr. Hana Cábová, tajemník 

E-mail:cabova.soc@roznov.cz 

 
V Rožnově pod Radhoštěm dne 11.11.2015 

mailto:cabova.soc@roznov.cz

