
Zápis z 27. jednání Sociální komise 

konané dne 15.08.2022, 13.00-15.00 hodin 

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

Přítomni: pr ědsěda: Pětr Jělí něk, Bc. Markě ta Blinkova , Mgr. Miroslav Ildž a,  

tajěmní k: Mgr. Hana Ca bova  

Přítomni on-line: Marta Ba rtkova  

Nepřítomni: Bc. Zlatus ě Lus ovska , DiS., Mgr. Lěnka Oravcova , DiS., Ing. Alěna Vas ku  

Omluveni: Bc. Zlatus ě Lus ovska , DiS., Mgr. Lěnka Oravcova , DiS., Ing. Alěna Vas ku  

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

 

Sociální komise byla informována, že Krajským úřadem Zlínského kraje byla dne 10.08.2022 

vyhlášena Mimořádná výzva na podávání rozvojových záměrů. Pro ORP Rožnov pod Radhoštěm je 

možné v rámci Mimořádné výzvy možné podat rozvojové záměry: 

- Druh sociální služby: Pečovatelská služba, Odlehčovací služby, Osobní asistence 

- Forma sociální služby: Terénní (odlehčovací služba, osobní asistence) 

  Převažující terénní forma (pečovatelská služba) 

- Kapacita: 5,00 úvazků v PP 

- Cílová skupina: Senioři a osoby se zdravotním postižením 

Rozvojové záměry mohou poskytovatelé sociálních služeb vkládat do systému KISSOS do 

23.08.2022. Vyjádření k rozvojovým záměrům vkládá ORP do 31.08.2022. 

 

Zvýšená poptávka ani potřebnost uvedených sociálních služeb na území ORP Rožnov pod Radhoštěm 

nebyla do vyhlášení této mimořádné výzvy zaznamenána. S tím souvisí i nízký počet žadatelů o 

poskytování sociální služby k 30.06.2022.  

 

Usnesení: 

Sociální komise doporučuje nové rozvojové záměry podané na základě Mimořádné výzvy na 

podávání rozvojových záměrů nepodpořit. 

Hlasování: pro: 1, proti: 0, zdrželo se: 3. 

 

Krajský úřad Zlínského kraje zařadil vybrané rozvojové záměry sociálních služeb typu A (RZ, které 

nasedají na výzvu a/nebo reagují na opatření) podané pro rok 2023, které byly umístěny do 

Zásobníku, k zařazení do Podmínečného rozvojového opatření AP 2023. Realizace těchto 

rozvojových záměrů a zařazení do stálé sítě je závislé na získání deklarace finančních prostředků 



veřejných zadavatelů. Poskytovatelé sociálních služeb musí zahájit jednání o deklaraci finanční 

podpory ze strany veřejných zadavatelů, tedy obcí, kde bude občanům sociální služba poskytována. 

V ORP Rožnov pod Radhoštěm probíhá společné financování sociálních služeb prostřednictvím 

Sdružení Mikroregionu Rožnovsko, poskytovatelé sociálních služeb působící na území ORP Rožnov 

pod Radhoštěm budou tedy žádat o deklaraci finanční podpory tam.  

 

Sociální služba Kamarád Rožnov předložila Sociální komisi informaci o tom, že bude žádat Sdružení 

Mikroregionu Rožnovsko o deklaraci finanční podpory nad rámec stálé sítě ve výši cca 42 000 Kč. 

Lze předpokládat, že o deklaraci finanční podpory v obdobné výši mohou požádat i další sociální 

služby. 

 

Usnesení: 

Sociální komise doporučuje Sdružení Mikroregionu Rožnovsko deklarovat finanční podporu 

sociálním službám na rozvojové záměry zařazené do Podmínečného rozvojového opatření AP 

2023. 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

Členům Sociální komise byla před jednáním zaslána tabulka s potřebami území, které byly 

identifikovány v roce 2021. Tyto potřeby je možné aktualizovat – upravit stávající, identifikovat nové 

z pohledu ORP Rožnov pod Radhoštěm, která zohledňuje informace k potřebám za celé území 

správního obvodu obce s rozšířenou působností. Potřeby identifikované v roce 2021 zůstávají beze 

změny. 

 

V rámci aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod 

Radhoštěm 2022+ byly zaslány rozvojové záměry sociálních služeb, u kterých je předpoklad, že 

budou podány pro rok 2024 v ORP Rožnov pod Radhoštěm.  

 

Sociální služba Místo poskytování služby 

Agarta Ohrada 1879, Vsetín 

Identifikátor Rozvojový záměr 

27002438 rozšíření služby o 0,20 úvazku 

 
 
 
 
 
  



  

Sociální služba Místo poskytování služby 

Charita Valašské Meziříčí   

Pečovatelská služba Pivovarská 2190, Rožnov pod Radhoštěm 

Identifikátor Rozvojový záměr 

  rozšíření služby o 2,00 úvazky (1,50 úvazku + 0,50 úvazku)  

1933912 do konce roku 2023 je v dočasné síti 

  

Sociální služba Místo poskytování služby 

Charita Valašské Meziříčí   

Dům pokojného stáří   

Domov pro seniory Valašská Bystřice 275 

Identifikátor Rozvojový záměr 

807147 rozšíření služby o 3 lůžka (návaznost na útlum odlehčovací služby) 

  

Sociální služba Místo poskytování služby 

Charita Valašské Meziříčí   

Dům pokojného stáří   

Odlehčovací služba Valašská Bystřice 275 

Identifikátor Rozvojový záměr 

807147 útlum služby o 3 lůžka (návaznost na rozšíření DS) 

  

Sociální služba Místo poskytování služby 

Charita Valašské Meziříčí   

Trium klub Zemědělská 592, Rožnov pod Radhoštěm 

Identifikátor Rozvojový záměr 

9836239 rozšíření o 0,30 úvazku 

  

Sociální služba Místo poskytování služby 

Iskérka Chodská 534, Rožnov pod Radhoštěm 

Identifikátor Rozvojový záměr 

28647912 rozšíření služby o 1,00 úvazku 

  

Sociální služba Místo poskytování služby 

Iskérka Chodská 534, Rožnov pod Radhoštěm 

Identifikátor Rozvojový záměr 

28647912 útlum služby o 0,03 úvazku 

  

Sociální služba Místo poskytování služby 

Kamarád Rožnov Volkova 523, Rožnov pod Radhoštěm 

Identifikátor Rozvojový záměr 

64123031 převod 0,50 úvazku z dočasné do stálé sítě 

 
 
 
 
 
  



  

Sociální služba Místo poskytování služby 
Diakonie Valašské 
Meziříčí   

Sociální služby ve ZZ   

Hospic Citadela Žerotínova 1421 

Identifikátor Rozvojový záměr 

9187915 rozšíření kapacity o 2 lůžka (návaznost na útlum odlehčovací služby) 

  
 

  

Sociální služba Místo poskytování služby 
Diakonie Valašské 
Meziříčí   

Odlehčovací služba Žerotínova 1421 

Identifikátor Rozvojový záměr 

4336897 útlum služby o 2 lůžka (návaznost na rozšíření sociální služby ve ZZ) 

 

Sociální komise = Komise komunitního plánování rozvojové záměry plánované na rok 2024 

posoudila. Uvedené rozvojové záměry jsou v souladu s potřebami území ORP Rožnov pod 

Radhoštěm.  

 

Usnesení: 

Sociální komise doporučuje rozvojové záměry sociálních služeb, u kterých je předpoklad, že 

budou podány pro rok 2024 v ORP Rožnov pod Radhoštěm, zařadit do 1. aktualizace 

Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 

2022+. 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

Sociální komise = Komise komunitního plánování zpracovala konečnou podobu aktualizace SWOT 

analýz pro jednotlivé cílové skupiny – rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením, senioři a 

osoby ohrožené sociálním vyloučením, které budou součástí aktualizovaného komunitního plánu. 

Aktualizace se týká také personálního obsazení a předpokládaných nákladů sociálních služeb pro rok 

2023. Následně Sociální komise = Komise komunitního plánování projednala 1. aktualizaci 

Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2022+ a 

přijala usnesení. 

 

Usnesení: 

Sociální komise = Komise komunitního plánování schvaluje první aktualizaci Komunitního plánu 

rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2022+ a doporučuje Radě 



města aktualizaci projednat a předložit Zastupitelstvu města Rožnova pod Radhoštěm ke 

schválení. 

Hlasova ní : ano: 4, ně: 0, ždrž ělo 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 24.08.2022 

mailto:cabova@roznov.cz

