
Zápis z 25. jednání Sociální komise 

konané dne 10.08.2016, 9.00 – 11.00 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 

Přítomni: předsedkyně: Jarmila Ovčačíková, Bc. Markéta Blinková, Bc. Naděžda Gilarová,                    

Petr Jelínek, Bc. Zlatuše Lušovská, DiS., Jiří Martinek, Bc. Lenka Oravcová DiS., Mgr. Ing. Jiří Růžička 

tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni: Mgr. Alena Jungová 

Omluveni: Mgr. Alena Jungová 

Hosté: Mgr. Eva Urbanová, Ing. Jan Kučera, MSc. 

 

Jednání Sociální komise zahájila předsedkyně paní Jarmila Ovčačíková. Informovala členy Sociální 

komise, že dne 09.08.2016 proběhlo jednání pracovní skupiny v souvislosti s úpravou hodnotících 

kritérii pro rozdělování finanční podpory. Návrh úpravy hodnotících kritérií byl předložen členům 

Sociální komise k projednání.  

 
Navržené úpravy programu podpory: 

1. Při rozdělování finančních prostředků mikroregionem bude využito indikátorů, které jsou 

stanoveny ve Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského 

kraje. V případě, že žadatel nemá uzavřenu Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finanční 

podpory z rozpočtu Zlínského kraje, bude stanoven indikátor odpovídající stejnému typu 

služby s Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje 

(platí pro Program I). 

2. Při vyúčtování dotace pak příjemce dotace předloží také skutečné splnění indikátorů uplynu-

lého roku a to bude porovnáno s předpokladem splnění indikátorů. Při naplnění indikátorů 

na méně než 80 %, ale alespoň na 50 %, může být požadováno vrácení části finančních pro-

středků. Při naplnění indikátorů na méně než 50 % může být požadováno vrácení všech fi-

nančních prostředků (platí pro Program I). 

3. Při žádosti o dotaci z Programu I poskytovatelé doloží údaje o hospodaření k poslednímu uza-

vřenému období v systému KISSOS ke dni podání žádosti. Bude předloženo ve formátu expor-

tovaném ze systému KISSOS (část „Rozpočet a vyúčtování“). Organizace, které nevykazují 

data v systému KISSOS, předloží údaje o hospodaření za poslední uzavřené čtvrtletí.  

4. O finanční podporu mohou požádat sociální služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb. 

(Program I i II) i organizace působící v sociální oblasti a neposkytující sociální služby (Pro-

gram II).  

5. Z Programových zásad a Programu I vypustit, že maximální dotace je do procentní výše podí-

lu ÚSC doporučených ZK.  

6. Do hodnotících kritérií přidat možnost přihlédnutí k odůvodněným mimořádným událostem. 



7. V programu I může poskytovatel sociálních služeb podat jednu žádost o finanční podporu na 

jednu službu.  

8. V programu II mohou žadatelé podat maximálně dvě žádosti o finanční podporu v maximální 

výši 40 000 Kč (každá žádost na jinou aktivitu). 

9. Žadatelé, kteří nemohou podat žádost v programu I a II, mohou podat individuální žádost. 

10. Čl. 6, bod 2 – k žádosti přikládá žadatel kopii žádosti v elektronické podobě - formát pdf  

(Program I). 

11. Způsobilost výdajů vzniká od 1. 1. 2017 (ne od předložení žádosti).  

 

Usnesení 1: 

Sociální komise doporučuje navržené body zapracovat do Programových zásad.   

Hlasování: pro - 8, proti – 0, zdrželo se – 0 

 

Dále byl projednán Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 

2017 – 2020, který byl členům Sociální komise rozeslán k prostudování před jednáním Sociální 

komise. 

 

Usnesení 2: 

Sociální komise doporučuje Radě města Rožnov pod Radhoštěm Komunitní plán rozvoje sociálních a 

souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017 – 2020 ke schválení. 

Hlasování: pro - 8, proti – 0, zdrželo se - 0 

 

Úkoly:  

Nebyly uloženy. 

 

Ověřovatelé dnešního zápisu:  

Bc. Zlatuše Lušovská, DiS., Petr Jelínek  

 

Termín příštího jednání:  

Nebyl stanoven. 

 

Mgr. Hana Cábová, tajemník 

E-mail: cabova.soc@roznov.cz 

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 12.08.2016 

mailto:cabova.soc@roznov.cz�

