
Zápis z 19. jednání Sociální komise 

konané dne 30.06.2021, 8.00 – 10.00 hodin 

Mě Ú , Masarykovo na mě stí  128, Rož nov pod Radhos tě m 
 

Přítomni: pr ědsěda: Pětr Jělí něk, Marta Ba rtkova , Mgr. Miroslav Ildž a,  

Bc. Zlatus ě Lus ovska , DiS., Mgr. Lěnka Oravcova ,  

Tajěmní k: Mgr. Hana Ca bova  

Nepřítomni: Bc. Markě ta Blinkova , Jarmila Ovc ac í kova , Bc. Hana Sulovska , Ing. Alěna Vas ku  

Omluveni: Bc. Markě ta Blinkova , Jarmila Ovc ac í kova , Bc. Hana Sulovska , Ing. Alěna Vas ku  

Hosté: Ing. Jan Kuc ěra, MSc.  

 

Cí lěm jědna ní  Socia lní  komisě jě projědna ní  slož ění  Hodnotí cí  komisě Sdruž ění  Mikrorěgionu 

Rož novsko, ktěra  navrhujě roždě lění  dotací  v socia lní  oblasti na ža kladě  ž a dostí  podany ch 

socia lní mi služ bami.  

 

V Mikrorěgionu Rož novsko probí ha  spolěc ně  financova ní  socia lní  oblasti prostr ědnictví m 

Sdruž ění  Mikrorěgionu Rož novsko. Do spolěc ně ho financova ní  socia lní  oblasti jě žapojěno 8 

obcí  ž cělkově ho poc tu 9 obcí  v Mikrorěgionu Rož novsko. Zapojěně  obcě, kromě  mě sta Rož nova 

pod Radhos tě m, pr ispí vají  na financova ní  socia lní  oblasti c a stkou 100 Kc  na obc ana a rok. V rocě 

2020 c inil pr í spě věk obcí  6 087 000 Kc , v rocě 2021 sě žvy s il pr í spě věk mě sta Rož nova pod 

Radhos tě m a pr í spě věk c inil 6 267 000 Kc . Poskytova ní  dotací  sě r í dí  „Za sadami pro 

poskytova ní  dotací  v socia lní  oblasti na u c ěly urc ěně  Sdruž ění m Mikrorěgion Rož novsko“, kdě 

jsou stanověny jědnotna  pravidla poskytova ní  dotací . 

 

Dotacě jsou poskytova ny: 

Program I – c a stěc na  u hrada provožní ch vy daju /na kladu  subjěktu  pově r ěny ch Zlí nsky m 

krajěm poskytova ní m socia lní ch služ ěb oběcně ho hospoda r skě ho ža jmu 

Program IIA – podpora aktivit a služ ěb v socia lní  oblasti mimo služ by oběcně ho 

hospoda r skě ho ža jmu 

Program IIB – podpora aktivit a služ ěb v socia lní  oblasti mimo služ by oběcně ho 

hospoda r skě ho ža jmu podporovaně  Zlí nsky m krajěm 

Individuální dotace – podpora aktivit, ktěrě  něspadají  pod vyhla s ěně  Programy 

 

 



Financování sociální oblasti SMR v letech 2020 – 2021 

    

Obce  

počet 
obyvatel 

k 1. 1. 
2019 

Příspěvek v Kč 
rok 2020 

Příspěvek v Kč  
rok 2021 

 
Dolní Bečva  1 913                191 300                   191 300      

Horní Bečva  2 461                246 100                   246 100      

Hutisko-Solanec  2 020                202 000                   202 000      

Prostřední Bečva  1 742                174 200                   174 200      

Rožnov p. R.  16 420             4 320 000                4 500 000      

Valašská Bystřice  2 247                224 700                   224 700      

Vidče  1 747                174 700                   174 700      

Zubří  5 540                554 000                   554 000      

CELKEM                6 087 000                6 267 000      

 

Doposud byli c lěny Hodnotí cí  komisě Sdruž ění  Mikrorěgionu Rož novsko vs ichni c lěnově  

Socia lní  komisě. Dals í mi c lěny pak byli ža stupci obcí  Mikrorěgionu Rož novsko. Vě ts ina c lěnu  

Socia lní  komisě jsou žamě stnanci socia lní ch služ ěb, ktěrě  pu sobí  na u žěmí  mě sta Rož nova pod 

Radhos tě m. Slož ění  nově  Hodnotí cí  komisě Sdruž ění  Mikrorěgionu Rož novsko by mě lo by t 

takově , aby nědocha žělo kě str ětu ža jmu jědnotlivy ch c lěnu . Za sady pro poskytova ní  dotací  

v socia lní  oblasti by mě ly by t žpracova ny tak, aby posoužění  ž a dostí  bylo co nějobjěktivně js í . 

 

Vžhlěděm kě sta lě sě žvys ují cí m na kladu m socia lní ch služ ěb financ ní  prostr ědky soustr ědě ně  

vě Sdruž ění  Mikrorěgionu Rož novsko na socia lní  oblast něpokry vají  ž a dosti o dotacě od 

poskytovatělu  socia lní ch služ ěb v plně  vy s i, jějich pož adavky jsou u mě rně  podlě množ ství  

financ ní ch prostr ědku  kra cěny. Mož ny m r ěs ění m by bylo žvy s ění  pr í spě vku jědnotlivy ch obcí  

na socia lní  oblast. Poskytova ní  dotací  jě v souc asně  době  r ěs ěno spolěc ně , dotacě jsou 

ž adatělu m poskytova ny s ohlěděm na poc ty obc anu  ž ORP Rož nov pod Radhos tě m 

v jědnotlivy ch socia lní ch služ ba ch. 

 

Usnesení: 

Pro Hodnotící komisi Sdružení Mikroregionu Rožnovsko Sociální komise doporučuje 

vytvořit striktní zásady, stanovit systém hodnocení, připravit nové smlouvy a 

nominovat do hodnotící komise cca 4 osoby ze Sociální komise. 

Hlasova ní : pro – 5, proti – 0, ždrž ěli sě – 0  

Úsněsění  bylo pr ijato. 



Úkoly: 

Něbyly ulož ěny. 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Pětr Jělí něk 

 

Termín příštího jednání: 

Něbyl stanověn. 

 

Mgr. Hana Cábová 

E-mail: hana.cabova@rožnov.cž 

V Rož nově  pod Radhos tě m dně 09.07.2021 

mailto:cabova@roznov.cz

