
Zápis z 10. jednání Sociální komise 

konané dne 22.01.2020, 9.00 – 11.00 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., Mgr. Eva Urbanová, Ing. Iveta Dorotíková, Mgr. Jan Šmíd, 

Mgr. Hana Ondruchová, Sylva Hoferková, Ing. Eva Buchalová 

 

Jednání sociální komise zahájil předseda Petr Jelínek. Místostarosta Ing. Jan Kučera, MSc. 

informoval členy Sociální komise o tvorbě nového strategického plánu rozvoje města 

s výhledem do roku 2030. Součástí nového strategického plánu rozvoje města budou 

koncepce pro oblast sociální, dopravy, školství, životního prostředí, energetiky a veřejného 

osvětlení, cestovního ruchu, bydlení, kultury, sportu, místní ekonomiky. Na zpracování 

koncepcí i strategického plánu se budou podílet komise a pracovní skupiny Rady města, 

Strategický výbor i veřejnost. V souvislosti s tvorbou nového strategického plánu rozvoje 

města Mgr. Hana Ondruchová informovala členy Sociální komise o auditech udržitelného 

rozvoje, které probíhají v rámci MA21. Jako první byl zpracován audit sociálního prostředí. 

Ing. Iveta Dorotíková seznámila členy Sociální komise s novým dokumentem Rodinná 

politika města na období 2020–2023, který je nedílnou součástí přihlášky do soutěže „Obec 

přátelská rodině“, do které se město Rožnov pod Radhoštěm plánuje v roce 2020 zapojit 

stejně tak jako do soutěže „Obec přátelská seniorům“. Ing. Eva Buchalová uvedla, že od roku 

2020 se město Zubří připojilo ke společnému financování sociálních služeb prostřednictvím 

Sdružení Mikroregion Rožnovsko.  

 

Sociální komisi byl e-mailem zaslán k připomínkování návrh vnitřního předpisu „Pravidla 

pro registraci a evidenci žádostí o nájem městského bytu, nájem bytu a související nájemní 

vztahy, skončení nájmu bytu“. Nová pravidla byla zpracována v souladu s aktualizovanou 

verzí Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018–2028", kterou schválilo 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm usnesením číslo 17/VII. na zasedání dne 5. 

listopadu 2019. Na žádost členů Sociální komise se jednání Sociální komise zúčastnila paní Sylva 

Hoferková z odboru správy majetku, která se bytovou agendou zabývá. Paní Sylva Hoferková 



pravidla členům Sociální komise představila a zodpověděla jejich dotazy. 

 

Členové sociální komise vznesli připomínku a následně přijali usnesení k čl. 2.1, bod 5: 

Podmínka pro žadatele, kteří jsou v insolvenci: 

Žadatelé o městský byt, kteří mají dluh vůči městu nebo jsou v insolvenci, jejíž součástí jsou 

i pohledávky města, musí splnit podmínku bezdlužnosti. (Bezdlužnost – má se za to, že 

žadatel, který je v insolvenci a tato insolvence není ukončená, je stále dlužník. Tzn. 

podmínka platí také v případě, že dluh je prostřednictvím insolvence splácen).  Žádost o 

městský byt nebude zaregistrována do okamžiku ukončení insolvence a po uplynutí jednoho 

roku od pravomocného ukončení insolvence.  

 

Usnesení: 

Sociální komise doporučuje, pokud to není stanoveno zákonem o insolvenci, zrušit 

lhůtu pro podání žádosti po ukončení insolvence. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželo se: 0. 

Usnesení bylo přijato. 

Členové Sociální komise v této záležitosti projevili zájem o společné jednání s Bytovou 

komisí, na kterém by bylo projednáno průnikové řešení vhodné pro obě oblasti. Společné 

jednání bylo naplánováno na čtvrtek 13.02.2020 od 14.00 do 15.00 hodin v obřadní 

místnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128.  

 

Úkoly:  

1. Členům Sociální komise zaslat odkaz na Strategický plán rozvoje města. 

  

Ověřovatelé zápisu: 

Petr Jelínek 

 

Termín příštího jednání: 

Čtvrtek 13.02.2020 ve 13 .00 hodin, MěÚ Rožnov p. R., Masarykovo náměstí 128, obřadní 

místnost 

 

Mgr. Hana Cábová 

E-mail: hana.cabova@roznov.cz 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 31.01.2020 

 

mailto:cabova@roznov.cz


 

 


