
Zápis z 11. jednání Sociální komise 

konané dne 13.02.2020, 13.00 – 16.00 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 

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

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

tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni: Bc. Markéta Blinková, Jiří Martinek 

Omluveni: Bc. Markéta Blinková, Jiří Martinek 

Hosté: Ing. Jan Kučera, MSc., Mgr. Hana Ondruchvoá, Bytová komise 

 

Mgr. Hana Ondruchová seznámila členy Sociální komise s auditem sociálního prostředí, 

který je jedním z auditů udržitelného rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm. Tento audit 

byl vypracován jako první v pořadí v rámci kategorie C v souladu s požadavkem České 

informační agentury životního prostředí. Při vypracování prvního auditu v této kategorii 

ještě není povinnost oponenta hodnotit trend pro jednotlivé otázky. Audit sociálního 

prostředí se zaměřuje na tyto oblasti: 

1. Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby, 

2. Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností, 

3. Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek. 

Zpětná vazba oponenta bude součástí dalšího auditu. Posun a vývoj v jednotlivých oblastech 

by měl být zaznamenán prostřednictvím sebereflexe. 

 

V letošním roce se připravuje aktualizace strategického plánu města Rožnova pod 

Radhoštěm s výhledem do roku 2030. Strategický plán zahrnuje i sociální oblast, proto byli 

členové Sociální komise požádáni, aby se na tvorbě strategického plánu podíleli. Jejich 

náměty týkající se sociální oblasti budou podkladem pro zpracování nového strategického 

plánu. 

 

Od 14.00 do 15.00 hodin probíhalo společné jednání Sociální komise a Bytové komise. Členové 

jednotlivých komisí se navzájem seznámili s činností komisí a vyměnili si názory na vnitřní předpis 

„Pravidla pro registraci a evidenci žádostí o nájem městského bytu, nájem bytu a související 

nájemní vztahy, skončení nájmu bytu“. Sociální komise doporučila v tomto vnitřním 

předpise provést změnu.  

 



Usnesení: 

Sociální komise doporučuje ve vnitřním předpise „Pravidla pro pronájem bytů ve 

vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm“ upravit čl. 2.1, bod 5 takto: 

(5) Zvláštní podmínky pro žadatele, kteří jsou v insolvenci: 

a) Žadatelé, kteří jsou v insolvenci, jejíž součástí jsou i pohledávky města, nesplňují   

     podmínku bezdlužnosti. Žádost o městský byt nebude zaregistrována do uplynutí  

     jednoho roku od pravomocného ukončení insolvence.  

b) Žadatelé, kteří pravomocně ukončili insolvenci, budou za splnění ostatních   

     podmínek zaregistrováni v seznamu žadatelů. Při přidělování bytu bude s těmito  

    žadateli uzavřena nájemní smlouva na dobu 3 měsíců po dobu 1 roku (4 nájemní  

    smlouvy na dobu 3 měsíců). 

c) Žadatelé, kteří jsou v insolvenci, ale městu nic nedluží a souběžně dluhy v insolvenci  

    řádně splácí (doloží potvrzením insolvenčního správce), budou za splnění ostatních  

    podmínek zaregistrováni v seznamu žadatelů 

d) Žadatelé, kteří jsou v insolvenci, ale městu nic nedluží, ale dluhy v insolvenci řádně  

    nesplácí, nebudou zaregistrováni v seznamu žadatelů. 

 Tato podmínka platí také při přidělování bytu žadatelům. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželo se: 0. (Hlasování bylo přítomno 6 členů Sociální komise) 

Usnesení bylo přijato. 

 

Úkoly:  

1. Připravit náměty, které by bylo vhodné zapracovat do strategického plánu 

s výhledem do roku 2030. 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Petr Jelínek 

 

Termín příštího jednání: 

Nebyl stanoven 

 

Mgr. Hana Cábová 

E-mail: hana.cabova@roznov.cz 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 21.02.2020 

 

mailto:cabova@roznov.cz

