
Zápis z 25. jednání Sociální komise 

konané dne 02.05.2022, 16.00 – 17.30 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 , DiS.,  

tajěmní k: Mgr. Hana Ca bova  

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

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

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

 

Pr ědmě těm jědna ní  bylo posoužění  situacě v souvislosti sě 2 něvyuž í vany mi lu ž ky 

v Noclěha rně  Rož nov. V roce 2016 proběhla rekonstrukce podkrovního prostoru nad objektem 

Městské policie na ulici Čechova 1027. V prostoru byla vybudována noclehárna a nízkoprahové 

denní centrum. Noclehárna je určena osobám bez přístřeší, které mají možnost zde přenocovat, 

provést osobní hygienu a také řešit svou nepříznivou situaci. Nízkoprahové denní centrum pak 

poskytuje lidem bez přístřeší zázemí, kde mohou důstojným způsobem naplňovat své základní životní 

potřeby. Mohou zde provést hygienu, vyprat si, připravit si jídlo nebo využít pomoc při vyřízení 

dokladů a dávek. Služba je určena mužům a ženám od 18 let, kteří se ocitli bez střechy nad hlavou a 

žijí nebo přespávají na ulici nebo v jiných provizorních podmínkách. 

 

01.01.2017 žac al Elim Vsětí n provožovat socia lní  služ bu Děnní  cěntrum Rož nov s okamž itou 

kapacitou 8 kliěntu  a Noclěha rnu Rož nov s kapacitou 8 lu ž ěk ž cělkově ho poc tu 16 lu ž ěk, ktěra  

jsou pro Noclěha rnu Rož nov alokova na v sí ti socia lní ch služ ěb. Noclěha rny i děnní  cěntra jsou 

v Rož nově  i vě Vsětí ně  provožova ny pod jědní m iděntifika torěm.  Mě sto Rož nov pod Radhos tě m 

prostr ědnictví m Sdruž ění  Mikrorěgionu Rož novsko dofinancova valy na klady na 8 

něprovožovany ch lu ž ěk. Od 01.01.2019 byla kapacita Noclěha rny Rož nov navy s ěna na 14 lu ž ěk. 

V sí ti socia lní ch služ ěb žu sta vají  alokovaně  a něvyuž í vaně  prostr ědky na 2 lu ž ka. S touto 

kapacitou jě Noclěha rna Rož nov provožova na doposud.  

 

V lětos ní m rocě vyvolal Krajsky  u r ad Zlí nskě ho krajě jědna ní  v souvislosti s 2 něobsažěny mi 

lu ž ky. Kapacita jě dlouhodobě  něvyuž ita  a cí lěm jě, aby v ža kladní  sí ti byly kapacity, ktěrě  jsou 

rěa lně  poskytova ny. Podlě jěho sdě lění  v pr í padě , ž ě sě mě ní  potr ěby osob na u žěmí  ORP, mohou 

by t žě strany poskytovatělu  poda va ny rožvojově  ža mě ry na žmě nu potr ěb, tžn. kapacity v sí ti sě 

mohou promě n ovat. Prioritně  by vs ak bylo vhodně  žachovat kapacitu pro cí lovou skupinu.  



Pro rok 2023 pr ědlož il Elim Vsětí n rožvojovy  ža mě r typu B (RZ, ktěrě  něnasědají  na vy žvu 

 a něrěagují  na opatr ění , alě vysí lají  potr ěbu). Pr ědmě těm rožvojově ho ža mě ru jě navy s ění  

u važku v pr í mě  pě c i o 0,50 v Děnní m cěntru Rož nov. Rožvojovy  ža mě r rěagujě na sta lě sě 

žvys ují cí  popta vku po kaž doděnní  dostupnosti žar í žění . Cí lěm jě žvy s it dostupnost služ by 

rožs í r ění m provožní  doby pr ěs ví kěndy (tj. soboty, nědě lě) a o sva tcí ch v c asě – sobota: 8.30–

12.00 hodin, nědě lě a sva tky: 13.00–16.00 hodin a posí lění  socia lní  pra cě. 

 

Na vrh na mož ně  využ ití  něvyuž í vany ch 2 lu ž ěk jě pr ěvod 1 lu ž ka na podany  rožvojovy  ža mě r 

Děnní ho cěntra Rož nov a pr ěvod 1 lu ž ka do Noclěha rny Elim vě Vsětí ně  sě souhlasěm ORP 

Vsětí n, kdě by dos lo k navy s ění  kapacity lu ž ěk pro ž ěny žě 4 na 5. Vžhlěděm kě spolěc ně mu 

iděntifika toru žu sta va  žachovana  mož nost, ž ě v pr í padě  vyr ěs ění  prostorovy ch mož ností  mu ž ě 

by t toto 1 lu ž ko pr ěvěděno žpě t do ORP Rož nov pod Radhos tě m. Lžě pr ědpokla dat, ž ě v pr í padě  

tě to žmě ny budou na klady vu c i sí ti vys s í  o 249 000 Kc , pro ORP budou na klady vys s í   

o 10 002 Kc  a pro Zlí nsky  kraj o 14 898 Kc . 

 

Usnesení: 

Sociální komise doporučuje alokované prostředky na 2 lůžka rozdělit tak, aby 1 lůžko 

bylo převedeno na rozvojový záměr Denního centra Rožnov a 1 lůžko bylo převedeno 

v rámci identifikátoru do Noclehárny Elim ve Vsetíně. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, ždržělo sě: 1. 

 

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 12.05.2022 

mailto:cabova@roznov.cz

