
Zápis z 22. jednání Sociální komise 

konané dne 15.11.2021, 12.30 – 14.00 hodin 

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

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

tajěmní k: Mgr. Hana Ca bova  

On-line: Mgr. Lěnka Oravcova ,  

Nepřítomni: Marta Ba rtkova , Bc. Markě ta Blinkova , Bc. Zlatus ě Lus ovska , DiS.,  

Jarmila Ovc ac í kova , Bc. Hana Sulovska , Ing. Alěna Vas ku  

Omluveni: Marta Ba rtkova , Bc. Markě ta Blinkova , Bc. Zlatus ě Lus ovska , DiS.,  

Jarmila Ovc ac í kova , Bc. Hana Sulovska , Ing. Alěna Vas ku  

Hosté přítomni: Ing. Martin Hrnc a rěk 

 

Socia lní  komisě byla starostou mě sta Rož nova pod Radhos tě m Ing. Jir í m Pavlicou pož a da na o 

vyja dr ění  k ž a dosti socia lní  služ by Iskě rka o poskytnutí  běžu roc ně  pu jc ky vě vy s i 600 000 Kc  

na pokrytí  provožní ch na kladu  I. c tvrtlětí  roku 2022, ktěrě  souvisí  s poskytova ní m socia lní  

služ by. Z a dost o poskytnutí  běžu roc ně  pu jc ky byla žasla na Zastupitělstvu mě sta Rož nova pod 

Radhos tě m.  

 

Na jědna ní  Socia lní  komisě byl pr í toměn Ing. Martin Hrnc a rěk, vědoucí  financ ní ho odboru, 

ktěry  žodpově dě l ota žky c lěnu  Socia lní  komisě k poskytnutí  běžu roc ně  pu jc ky. Z jěho sdě lění  

vyplynulo, ž ě pu jc ka mu ž ě by t běžu roc na , vžhlěděm k tomu, ž ě podlě spěcia lní ho ustanovění  

ža kona sě jědna  o na vratnou financ ní  vy pomoc. Pu jc it lžě běž ruc ění , alě mě sto Rož nov pod 

Radhos tě m, tak jdě do vysokě ho rižika, proto jě mož ně  doplnit ža ruku smě nkou r ěditělě. Pro 

pr í pad opož dě ní  spla tky budě sjědna na sankcě. Pu jc ka budě spla cěna ž dotacě, ktěrou by 

socia lní  služ ba mě la obdrž ět. 

 

Usnesení: 

Sociální komise projednala žádost sociální služby Iskérka a potvrzuje, že nastalá situace odpovídá 

realitě a zvyklostem při získávání dotací na provoz sociální služby (v této situaci se ocitají všichni 

poskytovatelé sociálních služeb opakovaně každý rok). Poskytnutí půjčky je na rozhodnutí Rady 

města nebo Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm.  

Hlasování: pro: 3, proti: 0, ždržělo sě: 0. 

 



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 25.11.2021 
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