
Zápis z 24. jednání Sociální komise 

konané dne 06.01.2022, 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 , Bc. Markě ta Blinkova , Mgr. Miroslav Ildž a, 

Bc. Zlatus ě Lus ovska , DiS., Mgr. Lěnka Oravcova , DiS., Jarmila Ovc ac í kova , Ing. Alěna Vas ku , 

tajěmní k: Mgr. Hana Ca bova  

Nepřítomni: Bc. Hana Sulovska  

Omluveni: Bc. Hana Sulovska  

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

 

Pětr Jělí něk informoval c lěny Socia lní  komisě o povinnosti provědění  žvla s tní ho oc kova ní  proti 

němoci Covid-19 u fyžicky ch osob, ktěrě  poskytují  socia lní  služ by něbo sě na jějich poskytova ní  

podí lějí , vyply vají cí  ž §10a, bodu 1b) Vyhla s ky c . 466/2021 Sb. žě dně 07.12.2021, ktěrou sě 

mě ní  Vyhla s ka c . 537 Sb., o oc kova ní  proti infěkc ní m němocěm, vě žně ní  poždě js í ch pr ědpisu . 

Ú c innost vyhla s ky v tomto bodě  jě od 01.03.2022. Pokud žamě stnanci socia lní ch služ ěb tuto 

povinnost něsplní , mohl by nastat problě m s pěrsona lní  žajis tě ní m služ by. V tě to souvislosti 

pr ijala Socia lní  komisě usněsění . 

 

Usnesení: 

Sociální komise doporučuje městu Rožnov pod Radhoštěm v souvislosti s aktuálně 

platnou vyhláškou č. 466/2021 oslovit poskytovatele sociálních služeb na území města 

Rožnova pod Radhoštěm, zda její naplnění vnímá jako problém pro zajištění provozu 

služby.  

Hlasování: pro: 6, proti: 1, ždržělo sě: 1. 

Úsněsění bylo přijato. 

 

V současné době nění schválěn státní rožpočět na rok 2022, proto nění jasné, jak budou sociální 

služby financovány Zlínským krajěm. V rámci spolěčného financování sociálních služěb 

prostřědnictvím Sdružění Mikrorěgionu Rožnovsko byl příspěvěk obcí na jědnoho obyvatělě 

pro rok 2022 oproti roku 2021 navýšěn o 10 %. Vžhlěděm k vysoké inflaci a žvyšujícím sě 

provožním a osobním nákladům v sociálních službách lžě přědpokládat, žě navýšění finančních 

prostřědků něbudě dostačující. Sociální komisě vyčká na výslědky roždělění dotací Sdružěním 

Mikrorěgionu Rožnovsko v rocě 2022 a vrátí sě k tomuto bodu jědnání po jějich schválění. 



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 14.01.2022 
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