
Zápis z 5. jednání Sociální komise 

konané dne 19.09.2019, 8.00 – 10.00 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 

Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Marta Bártková, Bc. Zlatuše Lušovská, DiS., Jarmila Ovčačíková, 

Bc. Hana Sulovská,  

tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni: Bc. Markéta Blinková, Mgr. Miroslav Ildža, Jiří Martinek, Mgr. Lenka Oravcová, DiS. 

Omluveni: Bc. Markéta Blinková, Mgr. Miroslav Ildža, Jiří Martinek, Mgr. Lenka Oravcová, DiS. 

Hosté: Ing. Jan Kučera, MSc.  

 

Předmětem jednání Sociální komise je posouzení dodatečných rozvojových záměrů sociálních slu-

žeb na rok 2020 podaných v rámci mimořádné výzvy Zlínského kraje. Ke stanovisku obce přihlíží 

Zlínský kraj při zařazování rozvojových záměrů do Sítě poskytovatelů sociálních služeb Zlínského 

kraje. Zařazení do Sítě poskytovatelů sociálních služeb Zlínského kraje ovlivňuje finanční podporu 

sociální služby. V rámci mimořádné výzvy byly pro rok 2020 v ORP Rožnov pod Radhoštěm podány 

3 rozvojové záměry sociálních služeb. Všechny rozvojové záměry byly členům Sociální komise roze-

slány před jednáním Sociální komise k prostudování. 

 

Předkladatel rozvojového záměru č. 1: 

Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí 

Rozvojový záměr: 

Rozšíření kapacity sociální služby. Zvýšení o 1,00 úvazek pracovníků v přímé péči. 

Usnesení: 

Sociální komise doporučuje rozvojový záměr podpořit. 

Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Předkladatel rozvojového záměru č. 2: 

Kamarád Rožnov o.p.s. 

Rozvojový záměr: 

Rozšíření kapacity sociální služby. Zvýšení o 0,50 úvazku pracovníků v přímé péči. 

Vzhledem k duplicitnímu podání rozvojového záměru nebyl rozvojový záměr projednáván. 

 

 

 

 



Předkladatel rozvojového záměru č. 3: 

Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace 

Rozvojový záměr: 

Ukončení sociální služby, vyřazení ze sítě sociálních služeb ZK. Jedná se o provázanost 

s rozvojovým záměrem v rámci mimořádné výzvy ZK souvisejícím se zřízením obdobné služby 

komunitního typu. 

Usnesení: 

Sociální komise doporučuje rozvojový záměr podpořit. 

Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

V souvislosti s tvorbou Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji na rok 2021 byli 

členové Sociální komise seznámeni s vydefinovanými potřebami pro jednotlivé cílové skupiny pro 

rok 2020. Členové Sociální komise se shodli, že i nadále je prioritou č. 1 potřeba vzniku denního 

stacionáře pro osoby se zdravotním postižením.   

 

Úkoly:  

Nebyly uloženy. 

  

Ověřovatelé zápisu: 

Petr Jelínek 

 

Termín příštího jednání: 

Nebyl stanoven. 

 

Mgr. Hana Cábová 

E-mail: hana.cabova@roznov.cz 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 26.09.2019 

 

mailto:cabova@roznov.cz

