
Zápis z 18. jednání Sociální komise 

konané dne 06.05.2021, 14.00 – 16.00 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,  

Bc. Zlatus ě Lus ovska , DiS., Ing. Alěna Vas ku , 

tajěmní k: Mgr. Hana Ca bova  

Nepřítomni: Marta Ba rtkova , Mgr. Lěnka Oravcova , Jarmila Ovc ac í kova , Bc. Hana Sulovska  

Omluveni: Marta Ba rtkova , Mgr. Lěnka Oravcova , Jarmila Ovc ac í kova , Bc. Hana Sulovska  

Hosté přítomni: Ing. Jan Kuc ěra, MSc., Mgr. Jan S mí d, Ivěta Rasždikova , DiS., Bytova  komisě 

 

Cí lěm dněs ní ho jědna ní  jě spolěc ně  jědna ní  Socia lní  komisě a Bytově  komisě, tak aby c lěnově  

Socia lní  komisě byli pru bě ž ně  informova ni o bytově  politicě mě sta Rož nova pod Radhos tě m. 

 

Mě sto ma  žpracovanou „Koncěpci rožvojě bydlění  mě sta Rož nov pod Radhos tě m 2018-2028“. 

Bytova  politika mě sta jě urc ěna potr ěbny m cí lovy m skupina m. Mě sto disponujě dostatěc ny m 

bytovy m fonděm pro uspokojění  tě chto cí lovy ch skupin, v mě stsky ch bytěch jě žajis tě no 

běžpěc ně  prostr ědí , por a děk a dostupnost něžbytny ch služ ěb. Na jěmně  dosahujě pr imě r ěně  

vy s ě vžhlěděm k obvyklě mu na jěmně mu vě mě stě , hospodar ění  v mě stsky ch bytěch jě běž 

financ ní  žtra ty. Bytova  politika aděkva tně  vědě na jěmcě k pr ijětí  vlastní  odpově dnosti, motivujě 

jě kě žlěps ění  a umož n ujě optimaližaci jějich ž ivotní  situacě. 

 

Koncěpcě žahrnujě 5 rěž imu  – cí lovy ch skupin, pro ktěrě  jě bydlění  v mě stsky ch bytěch urc ěno: 

1. Socia lní  rěž im – osoby socia lně  žněvy hodně ně  (podmí nkou jě využ ití  socia lní  pra cě) 

2. Pěc ovatělsky  rěž im – osoby sě sní ž ěnou sobě stac ností  (podmí nkou jě využ ití  socia lní  služ by) 

3. Startovací  rěž im – osoby mladě  (osoby žamě stnaně , do 30 lět) 

4. Firěmní  a profěsní  rěž im – osoby žamě stnaně  v Rož nově  pod Radhos tě m (osoby s mí stěm  

                                                           vy konu pra cě na u žěmí  mě sta) 

5. Trž ní  rěž im – osoby ž r ad ža jěmcu  o bydlění  (v pr í padě , ž ě něbudou byty využ ity ž adatěli  

                                 ž cí lovy ch skupin 1. – 4.) 

 

V bytově m fondu mě sta jě cělkěm 326 bytu . Byty jsou umí stě ny v bytovy ch doměch na ulicí ch 

ulicě Lěsní  (89), Kulturní  (20+20), Moravska  (85), 1. ma jě (62) a Svažarmovska  (40). Do 

bytově ho fondu mě sta patr í  takě  byty s kolnickě  (6) a byty pro ZTP (4). 



 

Na jěmní  smlouvy s novy mi na jěmci jsou užaví ra ny na dobu urc itou, žpravidla na 1 rok. 

V pr í padě  prokažatělně  potr ěby, mu ž ě by t na jěmní  smlouva prodlouž ěna. Vs ěchny mě stskě  byty 

jsou žcěla obsažěny. Jě věděn por adní k ž adatělu  o mě stsky  byt. Něusta lě pr ětrva va  popta vka po 

domě  s pěc ovatělskou služ bou.  

 

Mě sto ma  žavěděny  systě m pr idě lova ní  bytu  využ í vají cí  hodnocění  ž a dostí  o mě stsky  byt 

pomocí  bodovy ch kritě rií . Těnto systě m sě r í dí  Pravidly pro prona jěm bytu  vě vlastnictví  mě sta 

Rož nova pod Radhos tě m. Jědna  sě o vnitr ní  pr ědpis, ktěry  upravujě pravidla a postupy pr i 

prona jmu bytu , a to od poda ní  ž a dosti o na jěm bytu až  po skonc ění  na jmu bytu. Bodově  

hodnocění  ž a dostí  kladě hlavní  du raž na mí ru potr ěbnosti, alě žvy hodn ují  takě  ž adatělě 

spolěc ěnsky odpově dně , prorodinně  a s važbou na mě sto. Podmí nkou žar ažění  ž adatělě do 

socia lní ho rěž imu jě využ ití  socia lní  pra cě na socia lní m odboru mě stskě ho u r adu, ktěrě  jě 

žalož ěno na dobrovolnosti kliěnta. 

 

Bytova  komisě jako poradní  orga n Rady mě sta sě žaby va  jědnotlivy mi ž a dostmi o na jěm bytu 

opěrativně  pr i na vrhu na jmu uvolně ny ch bytu . R ěs í  ota žky souvisějí cí  s na jěm bytu , pr i 

něpr imě r ěně m odmí tnutí  na jmu bytu navrhujě a schvalujě vyr ažění  ž a dosti ž ěviděncě. 

 

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 14.05.2021 

 

 

mailto:cabova@roznov.cz

