
Zápis z 2. jednání Rady seniorů  
konané dne 09.12.2015, 14.30 – 17.30 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,  

  tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni: Helena Fiurášková, Anneliese Přikrylová 

Omluveni:   Helena Fiurášková, Anneliese Přikrylová 

Hosté:   Ing. Marek Moll, Ing. Petr Čtveráček – Odbor rozvoje - účast v první části jednání 

 místostarosta města Ing. Jan Kučera, MSc. - účast  do 16:10hod. 

Jednání Rady seniorů zahájil předseda Ing. Ján Tomčík kontrolou úkolů, které byly stanoveny na 

1. jednání Rady seniorů. Všechny úkoly byly splněny.   

Ing. Marek Moll z odboru rozvoje seznámil členy Rady seniorů s těmi projekty ze seznamu 

zaslaného k výběru komise panem místostarostou 8. 12. 2015,které se budou v Rožnově p. R. 

realizovat v nejbližší době. 

Ing. Petr Čtveráček z odboru rozvoje představil projekt rekonstrukce ulice Bezručova. 

V současné době ještě probíhají úpravy projektové dokumentace, jakmile budou dokončeny, 

bude projektová dokumentace rozeslána ustavené pracovní skupině (viz „Usnesení“) 

v elektronické podobě, aby její členové měli možnost vyjádřit se k plánované rekonstrukci. Ing. 

Ján Tomčík navrhl v případě potřeby kontaktovat stavební komisi. Vzhledem k tomu, že 

v Rožnově p. R. je připravena realizace více projektů, budou Radě seniorů předkládány 

k připomínkování pouze vybrané  projekty, které se seniorů dotýkají. 

 

Ing. Rudolf Konečný sdělil členům Rady seniorů poznatky z panelové diskuze na téma 

„Bezdomovectví v Rožnově“, která se uskutečnila 20. 11. 2015. V návaznosti na tuto 

problematiku místostarosta města přiblížil členům Rady seniorů plánovanou výstavbu 

noclehárny a denního centra v Rožnově p. R. Uvedl, že práci s touto cílovou skupinou lze rozdělit 

na 3 etapy: 1. etapa –  eliminovat ohrožení života (noclehárna), 2. etapa – sociální práce 

s klientem (denní centrum), 3. etapa – přechod do bydlení (azylový dům, samostatné bydlení). 

 

Místostarosta města dále informoval o  aktualizovaných grantových zásadách, které budou 

předloženyzastupitelstvu na jednání 15. 12. 2015. Schválené grantové zásady budou zveřejněny 

dne 16. 12. 2015 společně se zveřejněním formulářů, podmínek, pravidel a harmonogramu 

předkládání žádostí o programovou podporu pro rok 2016.  

 



V návaznosti na vznikající nedorozumění vyplývající z názvu „Rada seniorů“ použitého pro 

identifikaci komise Ing. Ján Tomčík upozornil na to, že komise byla zřízena jako poradní orgán 

Rady města Rožnov p. R. a zaniká současně s koncem volebního období Rady města. Její činnost 

se řídí jednacím řádem komisí a náplň a cíle její činnosti byly za účasti starosty a  místostarosty 

města stanoveny na ustavující schůzi dne 10. 11. 2015. 

 

Ing. Konečný k tomu dodal, že z činnosti Rady seniorů by mělo být ve všech oblastech zřejmé, že 

členům Rady seniorů nejde jen o spokojenější život současné seniorské populace, ale i budoucí. 

Rada seniorů by se měla věnovat nejen tomu, co ji zadá k posouzení Rada města nebo občané 

svými náměty, ale také podpoře realizace a propagaci celostátních trendů v této oblasti.  

 

Usnesení: 

Rada seniorů ustavuje pracovní skupinu pro posuzování  rozvojových projektů města ve složení: 

Ing. Ján Tomčík, Michal Čížek, Ing. Rudolf Konečný, Alois Krůpa.  

Pracovní skupina na základě podkladů poskytnutých městem připraví návrh stanoviska 

k posuzovanému projektu, který rozešle ostatním členům komise.Společné stanovisko komise 

bude formulováno a schváleno na jejím dalším jednání.. 

 

Úkoly: 

1. Rozeslat pracovní skupině projektovou dokumentaci rekonstrukce Bezručovy ulice,  

2. Rozeslat odkaz na Schválené grantové zásady zveřejněné na www stránkách města 

 

 

Termín příštího setkání Rady seniorů: 

Středa 13. 01. 2016 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 10. 12. 2015 
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