
Zápis z 1. jednání Sociální komise 

konané dne 09.01.2019, 10.30 – 13.00 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 

Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Marta Bártková, Bc. Markéta Blinková, Mgr. Miroslav Ildža,          

Bc. Zlatuše Lušovská, DiS., Mgr. Lenka Oravcová, DiS., Jarmila Ovčačíková, 

tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni: Jiří Martinek, Bc. Hana Sulovská 

Omluveni: Jiří Martinek, Bc. Hana Sulovská 

Hosté: Ing. Jan Kučera, MSc. 

 

Rada města Rožnova pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů usnesením č. 75/5 zřizuje Komisi sociální a s účinností 

od 7. 12. 2018 jmenuje jejími členy Petra Jelínka, Martu Bártkovou, Bc. Markétu Blinkovou, Jiřího 

Martinka, Bc. Zlatuši Lušovskou, DiS.,  Jarmilu Ovčačíkovou, Bc. Hanu Sulovskou, Mgr. Miroslava 

Ildžu, Bc. Lenku Oravcovou. Předsedou komise jmenuje Petra Jelínka. Rada města ukládá 

tajemníkovi městského úřadu jmenovat tajemníka komise z řad zaměstnanců zařazených 

do odboru sociálního. 

 

Cílem dnešního jednání je posouzení rozvojových záměrů sociálních služeb podaných pro rok 2020. 

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 ORP Rožnov pod Radhoštěm bylo pro rok 2020 

podáno 12 rozvojových záměrů sociálních služeb. Všechny rozvojové záměry byly členům Sociální 

komise rozeslány před jednáním Sociální komise k prostudování.  

 

Předkladatel rozvojového záměru č. 1: 

Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s. 

Rozvojový záměr: 

Rozšíření kapacity sociální služby. Zvýšení o 1,15 úvazku pracovníků v přímé péči. 

Usnesení: 

Sociální komise doporučuje rozvojový záměr nepodpořit. 

Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 



Předkladatel rozvojového záměru č. 2: 

Senior Care sociální služby o.p.s., Pivovarská 170, Beroun 

Rozvojový záměr: 

Terénní pečovatelská služba - vznik nové sociální služby, zařazení do sítě sociálních  

služeb ZK. 

Usnesení: 

Vzhledem k tomu, že rozvojový záměr není v souladu s aktuálním komunitním plánem a má 

obsahové nedostatky, Sociální komise doporučuje rozvojový záměr nepodpořit. 

Hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Předkladatel rozvojového záměru č. 3: 

Auxilium o.p.s., Hošťálková 428 

Rozvojový záměr: 

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

Usnesení: 

Sociální komise doporučuje rozvojový záměr podpořit. 

Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Předkladatel rozvojového záměru č. 4: 

Elim Vsetín, Denní centrum Rožnov, Čechova 1027, Rožnov pod Radhoštěm  

Rozvojový záměr: 

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

Usnesení: 

Sociální komise doporučuje rozvojový záměr podpořit. 

Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 1 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Předkladatel rozvojového záměru č. 5: 

Charita Valašské Meziříčí – Sociální rehabilitace ATTA, Kpt. Zavadila 1345 

Rozvojový záměr: 

Rozšíření územní působnosti sociální služby. 

Usnesení: 

Stejným rozvojovým záměrem se Sociální komise zabývala na mimořádném jednání na 

konci roku 2018. Rozvojový záměr má formální i obsahové chyby, proto Sociální komise 

doporučuje rozvojový záměr nepodpořit. 

Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 1 

Usnesení bylo přijato. 

 

Předkladatel rozvojového záměru č. 6: 

Senior Care sociální služby o.p.s., Pivovarská 170, Beroun 

Rozvojový záměr: 

Osobní asistence - vznik nové sociální služby, zařazení do sítě sociálních  

služeb ZK. 

Usnesení: 

Vzhledem k tomu, že rozvojový záměr není v souladu s aktuálním komunitním plánem a má 

obsahové nedostatky, Sociální komise doporučuje rozvojový záměr nepodpořit. 

Hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Předkladatel rozvojového záměru č. 7: 

Iskérka, Chodská 534, Rožnov pod Radhoštěm 

Rozvojový záměr: 

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

Usnesení: 

Rozvojový záměr je v souladu s aktuálním komunitním plánem, Sociální komise doporučuje 

rozvojový záměr podpořit. 

Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Předkladatel rozvojového záměru č. 8: 

Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc 

Rozvojový záměr: 

Zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb ZK. 

Usnesení: 



Rozvojový záměr není v souladu s aktuálním komunitním plánem a obsahuje formální 

chyby, proto Sociální komise doporučuje rozvojový záměr nepodpořit. 

Hlasování: pro - 6, proti - 1, zdrželi se - 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Předkladatel rozvojového záměru č. 9: 

Tyfloservis, Krakovská 1695, Praha 

Rozvojový záměr: 

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

Usnesení: 

I když služba není zařazena v aktuálním komunitním plánu, vzhledem k potřebnosti služby 

Sociální komise doporučuje rozvojový záměr podpořit. 

Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 1 

Usnesení bylo přijato. 

 

Předkladatel rozvojového záměru č. 10: 

Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí, Žerotínova 319, Valašské Meziříčí 

Rozvojový záměr: 

Vznik nové sociální služby, zařazení do sítě sociálních služeb Zlínského kraje. 

Usnesení: 

I když služba není zařazena v aktuálním komunitním plánu, považujeme vznik služby za 

potřebný vzhledem k absenci této služby v ORP Rožnov pod Radhoštěm, proto Sociální 

komise doporučuje rozvojový záměr podpořit. 

Hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Předkladatel rozvojového záměru č. 11: 

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s.,  

Rozvojový záměr: 

Tlumočnické služby - rozšíření kapacity sociální služby. Zvýšení o 1,40 úvazku v přímé péči. 

Usnesení: 

Stejným rozvojovým záměrem se Sociální komise zabývala na mimořádném jednání na 

konci roku 2018. Sociální komise doporučuje rozvojový záměr nepodpořit. 

Hlasování: pro - 3, proti - 0, zdrželi se - 3 

Usnesení nebylo přijato. 

 

 



Předkladatel rozvojového záměru č. 12 

Kamarád Rožnov, Volkova 523, Rožnov pod Radhoštěm 

Rozvojový záměr: 

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

Usnesení: 

Rozvojový záměr je zařazen v aktuálním komunitním plánu, Sociální komise doporučuje 

rozvojový záměr podpořit. 

Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

O rozvojových záměrech bylo hlasováno v pořadí: č. 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 3, 4, 7. 

 

Úkoly:  

Nebyly uloženy. 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Jarmila Ovčačíková 

 

Termín příštího jednání: 

Nebyl stanoven. 

  

Mgr. Hana Cábová 

E-mail: hana.cabova@roznov.cz 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 11.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cabova@roznov.cz

