
Zápis z 14. jednání Sociální komise  
konané dne 09.11.2015, 12.00 – 14.00 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 
 
 

Přítomni:předseda: Petr Jelínek,Bc. Markéta Blinková, Bc. Klára Maňáková,DiS., 

Jarmila Ovčačíková 

tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni:Ing. Rudolf Konečný,Bc. Zlatuše Lušovská, DiS.,MVDr. Jana Malcová,  

Bc. Lenka Oravcová,Ing. Jiří Růžička 

Omluveni: Bc. Zlatuše Lušovská, MVDr. Jana Malcová, Bc. Lenka Oravcová, Ing. Jiří Růžička 

Hosté: Mgr. Eva Urbanová, Ing. Jan Kučera, MSc., Mgr. Alena Jungová, Ing. Jiří Gavenda 

 

Jednání Sociální komise zahájil předseda pan Petr Jelínek. Uvedl, že grantový systém Města 

Rožnova pod Radhoštěm se v této době neustále vyvíjí. Na příští týden je v této záležitosti 

svolána další schůzka dotčených subjektů. Místostarosta Ing. Jan Kučera připomněl záměr Města 

Rožnov pod Radhoštěm sdružit finanční prostředky na sociální oblast v rámci mikroregionu. Pro 

poskytovatele sociálních služeb by došlo k zjednodušení v oblasti podávání žádostí o granty, kdy 

by se podávala pouze jedna žádost. Jednání se zástupci obcí mikroregionu pokračují. Grantový 

systém bude zahrnut do rozpočtu na rok 2016, jehož schvalování proběhne v prosinci 2015. Ing. 

Jan Kučera, uvedl, že v současné době odbor školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu 

provádí zpracování nových grantových zásad. Následně proběhla diskuze o novém grantovém 

systému. 

 

Pan Petr Jelínek informoval o aktualizaci pracovní skupiny pro SO ORP Rožnov pod Radhoštěm. 

První jednání pracovní skupiny SO ORP Rožnov pod Radhoštěm na KÚ Zlínského kraje proběhne 

09.12.2015, další jednání by mělo proběhnout na jaře roku 2016.  

 

O účast na jednání Sociální komise požádal ředitel Charity Valašské Meziříčí Ing. Jiří Gavenda. 

Informoval o potřebě vyhlásit výběrové řízení na provozovatele sedárny v Rožnově pod 

Radhoštěm.Ing.Jan Kučera uvedl, že původně se uvažovalo o provozování prozatímní noclehárny 

v budově Městské policie, na ulici Čechova, kde byla v loňském roce provozována sedárna. 

Vzhledem k tomu, že úprava prostor na provozování prozatímní noclehárny by byla finančně 



nákladná, bude zde provozována sedárna, tak jako v loňském roce. Prostory budou nově 

vybaveny sprchou. Členové Sociální komise tuto informaci vzali na vědomí.  

 

Dále Ing. Jan Kučera pozval všechny přítomné na veřejnou panelovou diskuzi na téma 

„Bezdomovectví v Rožnově“, kterou pořádá Město Rožnov pod Radhoštěm v  pátek 20.11.2015 

od 15.00 hodin v budově Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128. 

V první části proběhne přednáška odborníků na tuto problematiku, v druhé části bude 

představen projekt výstavby denního centra a noclehárny v Rožnově pod Radhoštěm. 

 

Členům Sociální komise byla předložena žádost Charity Valašské Meziříčí o zařazení služby 

domácí zdravotní a paliativní péče do komunitního plánu. Členové Sociální komise vzali tuto 

žádost na vědomí. 

 

Pan Petr Jelínek informoval členy Sociální komise o žádosti Charity Valašské Meziříčí, Centra 

denních služeb Rožnov pod Radhoštěm, která byla podána v programu X, na dofinancování 

provozu centra. Sociální komise nedoporučila Radě města schválení této žádosti s odůvodněním, 

že cíle programu jsou jiné a obdobná žádost Iskérky byla odmítnuta ze stejných důvodů.  

 

Členové Sociální komise schválili dodatečnou nominaci a změnu členů pracovních skupin 

Sociální komise pro tvorbu komunitního plánu v sociální oblasti. V pracovní skupině OSOBY SE 

ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Mgr. Kateřinu Ryškovu, DiS. nahradí Bc. Lenka Maňáková. 

V pracovní skupině OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Mgr. Evu Urbanovou nahradí 

Mgr. Zdeněk Petružela. Do pracovní skupiny OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM byla 

schválena dodatečná nominace Mgr. Aleny Jbaili, která bude členkou do konce roku 2015. Od 

roku 2016 ji nahradí Bc. Martina Kovářová. Do pracovní skupiny OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM 

VYLOUČENÍM byla schválena dodatečná nominace Pavla Březovjáka. 

Přítomní členové Sociální komise se shodli na tom, že před stanovením termínu dalšího jednání 

Sociální komise budou všem členům nabídnuty dva termíny dalšího jednání Sociální komise. 

Členové Sociální komise písemně vyberou termín, který jim vyhovuje. Bude vybrán termín, který 

bude lépe vyhovovat více členům Sociální komise.Termíny k výběru byly stanoveny na čtvrtek 

03.12.2015 a pondělí 07.12.2015 ve 14 hodin. Po skončení jednání Sociální komise proběhne 

jednání Manažerského týmu komunitního plánování v sociální oblasti. 

 

Úkoly: 

1. Rozeslat členům Sociální komise zpracované výsledky ankety Sociální komise. 

2. Rozeslat členům Sociální komise návrh termínů příštího jednání Sociální komise. 



 

Ověřovatelé dnešního zápisu: nebyli stanoveni. 

 

Další termín jednání Sociální komise nebyl stanoven. 

 

Mgr. Hana Cábová, tajemník 

E-mail:cabova.soc@roznov.cz 

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 13.11.2015 

mailto:cabova.soc@roznov.cz�

