
Zápis z 26. jednání Sociální komise 

konané dne 20.10.2016, 12.00 – 14.00 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 

Přítomni: předsedkyně: Jarmila Ovčačíková, Mgr. Alena Jungová, Petr Jelínek, Jiří Martinek,              

Bc. Lenka Oravcová DiS. 
tajemník: Mgr. Hana Cábová 
Nepřítomni: Bc. Markéta Blinková, Bc. Naděžda Gilarová, Bc. Zlatuše Lušovská, DiS.,                                      

Mgr. Ing. Jiří Růžička 
Omluveni: Bc. Markéta Blinková,Bc. Naděžda Gilarová, Bc. Zlatuše Lušovská, DiS.,                               

Mgr. Ing. Jiří Růžička 
Hosté: Ing. Jan Kučera, MSc., Bc. Hana Sulovská, Mgr. Ing. Jiří Růžička, Mgr. Ester Savková,               

Ing. Jiří Gavenda, Pavel Březovjak, Ing. Hana Krůpová, DiS. 
 

Jednání Sociální komise zahájil místostarosta Ing. Jan Kučera, Msc. Uvedl, že cílem dnešního jednání 

Sociální komise je posouzení nabídek na provozovatele Noclehárny a Nízkoprahového denního 

centra v Rožnově pod Radhoštěm. K podání nabídky na realizaci provozu Noclehárny a 

Nízkoprahového denního centra v Rožnově pod Radhoštěm byla vyzvána obecně prospěšná 

společnost Elim Vsetín a Charita Valašské Meziříčí. 

 

Cílem výzvy k podání nabídky je vybrat kvalitního poskytovatele, který pracuje s osobami bez 

přístřeší. Nejedná se o výběrové řízení podle zákona ani o soutěž vyžadovanou platnou legislativou. 

Na základě kvality předložených nabídek, rozsahu a kvality nabízených služeb Město Rožnov pod 

Radhoštěm vybere poskytovatele těchto služeb, kterého doporučí Krajskému úřadu Zlínského kraje 

k zařazení do střednědobého plánu sociálních služeb. 

 

Noclehárna poskytuje ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití 

hygienického zařízení a přenocování. Jedná se o sociální službu ve smyslu § 63 zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Nízkoprahové denní centrum poskytuje 

ambulantní služby pro osoby bez přístřeší, ve smyslu § 61 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Cílovou skupinou Noclehárny i Nízkoprahového denního centra budou ženy a muži od 18 let, kteří 

jsou bez přístřeší a jsou fyzicky soběstační (tzn. vyjdou schodiště a nepotřebují v základních 

životních úkonech pomoc jiné osoby apod.), případně osobám s pohybovým omezením, pokud si 

sami zajistí asistenta. 

 

Služby budou provozovány v zrekonstruovaném 3. patře budovy na adrese Čechova 1027, Rožnov 



pod Radhoštěm. Noclehárna bude mít k dispozici 2 pokoje pro muže s kapacitou 6 lůžek a 1 pokoj 

pro ženy s kapacitou 2 lůžka. Pokoje Noclehárny budou vybaveny postelemi, nočními stolky a 

šatními skříněmi. Pro Nízkoprahové denní centrum bude k dispozici denní místnost, jídelna a 

technické zázemí s pračkou a sušičkou. Celková plocha nabízených prostor včetně technického 

zázemí a sociálního zařízení je 188 m2. Budova není bezbariérová. 

 

Prostory budou poskytovateli služby pronajaty. Úhradu za energie, vodné, stočné a poplatky za 

služby související s provozem prostoru hradí poskytovatel služby. 

 

Realizace služby je předpokládána od 1. 1. 2017. Služby jsou součástí Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb ve Zlínském kraji. Na poskytování služeb jsou alokovány prostředky ze státního 

rozpočtu. 

 

Na dnešním jednání byly nabídky na realizaci provozu Noclehárny a Nízkoprahového denního centra 

v Rožnově pod Radhoštěm předloženy členům Sociální komise k posouzení. Předkladatelé členy 

Sociální komise se svými nabídkami seznámili a zodpověděli jejich doplňující otázky. Členové 

Sociální komise předložené nabídky posoudili a po následné diskuzi přijali usnesení. 

 

Usnesení: 

Sociální komise navrhuje jako provozovatele Noclehárny a Nízkoprahového denního centra 

v Rožnově pod Radhoštěm obecně prospěšnou společnost Elim Vsetín. 

Hlasování: pro - 5, proti – 0, zdrželo se – 0 

 

Úkoly: 
Nebyly uloženy. 

 

Ověřovatelé dnešního zápisu: 

Nebyli stanoveni. 

 

Termín příštího jednání: 
Nebyl stanoven. 

 

Mgr. Hana Cábová, tajemník 
E-mail: cabova.soc@roznov.cz 
 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 20.10.2016 
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