
Zápis z 21. jednání Sociální komise 

konané dne 02.11.2021, 9.00 – 11.00 hodin 

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

Přítomni: pr ědsěda: Pětr Jělí něk, Bc. Markě ta Blinkova , Bc. Zlatus ě Lus ovska , DiS.,  

Mgr. Lěnka Oravcova ,  

tajěmní k: Mgr. Hana Ca bova  

Nepřítomni: Marta Ba rtkova , Mgr. Miroslav Ildž a, Jarmila Ovc ac í kova , Bc. Hana Sulovska ,  

Ing. Alěna Vas ku  

Omluveni: Marta Ba rtkova , Mgr. Miroslav Ildž a, Jarmila Ovc ac í kova , Bc. Hana Sulovska ,  

Ing. Alěna Vas ku  

Hosté přítomni: Ing. Jir í  Pavlica, Mgr. Eva Úrbanova  

 

Socia lní  komisě projědnala pr ipravěny  Komunitní  pla n rožvojě socia lní ch a souvisějí cí ch služ ěb 

ORP Rož nov pod Radhos tě m 2022+, ktěry  jě klí c ovy m dokuměntěm pro pla nova ní  financova ní  

a rožvoj socia lní ch služ ěb na u žěmí  obcí  s rožs í r ěnou pu sobností . Těnto dokuměnt žahrnujě 

informacě o socia lní ch služ ba ch, analyžujě nabí dku i popta vku po socia lní ch služ ba ch v rěgionu 

a navrhujě jějich optima lní  sí ť s pr ihlě dnutí m k financ ní m ždroju m. Informacě o pr ipravěně m 

komunitní m pla nu budě pr ědlož ěna Radě  mě sta Rož nov pod Radhos tě m. Komunitní  pla n budě 

potě  pr ědlož ěn kě schva lění  Zastupitělstvu mě sta Rož nov pod Radhos tě m a Valně  hromadě  

Sdruž ění  Mikrorěgionu Rož novsko. 

 

Usnesení: 

Sociální komise projednala Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov 

pod Radhoštěm 2022+ a doporučuje Radě města projednat a předložit Zastupitelstvu města 

Rožnova pod Radhoštěm ke schválení. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželo se: 0.  

 

Socia lní  komisi byla pr ědlož ěna informacě, ž ě Zlí nsky  kraj vyc lěnil žě svě ho rožpoc tu financ ní  

prostr ědky na rožvojově  ža mě ry vybrany ch těrě nní ch pěc ovatělsky ch služ ěb, ktěrě  pro rok 

2022 něbyly podpor ěny, alě byly žar ažěny do ža sobní ku. Jědna  sě o poskytovatělě socia lní ch 

služ ěb Charita Valas skě  Měžir í c í , o rožs í r ění  sta vají cí  pěc ovatělskě  služ by o 1,50 u važku a o 

vytvor ění  0,50 u važku pro Du m s pěc ovatělskou služ bou v Zubr í , ktěry  budě rěaližova n po 

dokonc ění  stavby, tědy od 01.03.2022. Pokud budou u važky financ ně  podpor ěny žě strany 



mě sta Zubr í  něbo ORP budou žar ažěny do doc asně  sí tě . Mě sto Zubr í  vydalo Charitě  Valas skě  

Měžir í c í  pí sěmny  souhlas s financ ní  podporou tě chto rožvojovy ch ža mě ru . V tě to souvislosti 

Socia lní  komisě upožorn ujě na skutěc nost, ž ě v souvislosti sě žvys ují cí mi sě na klady na provož 

socia lní ch služ ěb a s rožvojěm socia lní ch služ ěb jě potr ěba takě  dostatěc ně  navy s it pr í spě věk 

obcí  na spolěc ně  financova ní  socia lní ch služ ěb Sdruž ění m Mikrorěgionu Rož novsko. 

 

Usnesení: 

Sociální komise projednala rozvojový záměr Charity Valašské Meziříčí – Pečovatelské služby. 

Rozvojový záměr doporučuje podpořit, pokud bude finančně podpořen městem Zubří nad rámec 

příspěvku pro Sdružení Mikroregion Rožnovsko.  

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželo se: 0. 

 

Členové Sociální komise vznesli návrh na umístění informační tabule nebo nástěnky ve vestibulu 

polikliniky, kde by byly umístěny informace o sociálních službách působících na území města 

Rožnova pod Radhoštěm. Informace o těchto sociálních službách jsou umístěny na webových 

stránkách města, sociální služby jsou postupně představovány v měsíčníku Spektrum Rožnovska a 

tímto způsobem by se informace o sociálních službách přiblížily k dalším občanům města, zejména 

k seniorům. 

 

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 12.11.2021 

 

 

mailto:cabova@roznov.cz

