
Zápis z 24. jednání Sociální komise 

konané dne 19.07.2016, 9.00 – 11.00 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 

Přítomni: předsedkyně: Jarmila Ovčačíková, Bc. Naděžda Gilarová, Petr Jelínek, Mgr. Alena Jungová, 

Jiří Martinek, Mgr. Ing. Jiří Růžička 

tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni: Bc. Markéta Blinková, Bc. Zlatuše Lušovská, DiS., Bc. Lenka Oravcová DiS., 

Omluveni: Bc. Markéta Blinková, Bc. Zlatuše Lušovská, DiS., Bc. Lenka Oravcová DiS., 

Hosté: Ing. Jan Kučera, MSc., Mgr. Dagmar Šnajdarová 

 

Jednání Sociální komise zahájila předsedkyně paní Jarmila Ovčačíková. Na programu dnešního 

jednání je: 

1. Dodefinování 5 dalších priorit pro tvorbu Akčního plánu na roky 2017-2019, který je jedním 

z operativních nástrojů Strategického plánu rozvoje města na roky 2008-2020, pro zařazení do 

zásobníku projektů - doplnění 5 prioritních opatření a jejich seřazení dle důležitosti (1 – 5,           

1 = nejvyšší priorita, 5 = nejnižší priorita)  

2. Definování měřitelných ukazatelů (= INDIKÁTORŮ) ke všem prioritám zařazeným do akčního 

plánu i prioritám zařazeným do zásobníku projektů (indikátory výstupu = povinné, indikátory 

výsledků = možno nahradit odůvodněním v případech, kdy je nemožné kvantifikovatelný 

výsledek stanovit) 

V souvislosti s tvorbou Akčního plánu se Sociální komise zúčastnila Mgr. Dagmar Šnajdarová. Materiály 

k dnešnímu jednání byly členům Sociální komise zaslány předem k prostudování. 

 

Do akčního plánu již byly vloženy tyto prioritní opatření, které byly navrženy Sociální komisí: 

Vytvoření základních služeb pro osoby bez přístřeší - denní centrum a noclehárna 

Specifikace: reakce na poptávku ze strany zájemců o službu, odborné veřejnosti, oslovení potenciálních poskytovatelů, 
zařazení do KP, střednědobého plánu ZK 

Přínos: prevence sociálně patologických jevů, vytvořením nových služeb se napomůže k řešení nepříznivé životní situace osob, 
které se ocitly v nepříznivé životní situaci 

Indikátory: 

Výstup: vytvoření denního centra (1ks s kapacitou x) a noclehárny (1ks s kapacitou x) 

Výsledek: počet uživatelů služeb (denní centrum, noclehárna) 

 

 

 



Zpracovat, aktualizovat koncepci bydlení se zahrnutím chybějících typů nájemních bytů 

Specifikace: analýza potřeby počtu a typů městských bytů (analýza - bydlení, ÚP, majetkoprávní) návrh řešení k dosažení 
optimálního počtu a struktury bytů: 

a) privatizace včetně návrhu stanovení ceny 

b) stavební úpravy bytů 

c) výstavba/nákup bytů 

stanovení ceny nájmu městských bytů včetně podmínek k nájmu, průzkum zájmu o prodej bytů (nájemníci, firmy), posouzení 
nákladů a výnosů z jednotlivých bytových domů, koordinace s developery zástavbové studie, PPP projekty 

Přínos: změna podmínek koncepční přístup k oblasti bydlení, metodický podklad pro občany a potenciální investory 

Indikátory: 

Výstup: fyzicky zpracovaná koncepce bydlení (1ks) 

Výsledek: ekonomický efekt (více peněz v rozpočtu města), snížení počtu žadatelů o byt, snížení nákladů města na údržbu 

 

Výběr projektů do zásobníků projektů je v souladu se stávající legislativou. V případě změny     
legislativy bude akční plán upraven. Do zásobníků projektů byly vybrány tyto priority:  

PRIORITA OPATŘENÍ NAVRŽENÉ 
SOCIÁLNÍ KOMISÍ 

SPECIFIKACE OPATŘENÍ INDIKÁTORY výstup INDIKÁTORY 
výsledek 

1 Vytvoření 
nízkoprahového 
centra pro děti a 
mládež 

reakce na poptávku ze strany 
zákonných zástupců, odborné 
veřejnosti, oslovení potencionálních 
poskytovatelů, zařazení do KP, 
střednědobého plánu ZK 

vytvoření 
nízkoprahového 
zařízení 

počet uzavřených 
smluv 
(předpokládaný 
počet je 25) 

2 Informační kampaň o 
sociálních službách, 
jarmark/týden 
neziskových organizací 
a spolků působících v 
sociální oblasti 

letáčky, aktualizace webu Města, 
využití periodik měst a obcí 
mikroregionu, Spektrum, Jarmark 
neziskovek - prezentace NNO, spolků, 
ZŠ a MŠ, osvětová kampaň v rámci dnů 
otevřených dveří 

informační kampaně, 
jarmarky neziskových 
organizací a spolků 
působících v sociální 
oblasti 

počet zúčastněných 
subjektů 

3 Zajištění 
bezbariérovosti 
dopravy, bezbariérové 
autobusové a vlakové 
nádraží 

zjištění potřebnosti formou 
dotazníkového průzkumu, jednání s 
dopravci, důsledné dodržování 
stávající legislativy 

jednání se subjekty, 
které nejsou 
bezbariérové 

 

4 Nalezení optimálního 
řešení cenově 
dostupné dopravy pro 
osoby ze zdravotním 
postižením a seniory 

zjištění potřebnosti formou dotazníků, 
oslovení s možností podání 
nabídky/realizace výběrového řízení, 
využití dobré praxe 

zpracování analýzy  

5 Práce s osobami 
pečujícími 

zjištění potřeb pečujících osob, 
vytvoření cyklu přednášek v rámci 
existujících sociálních služeb, 
přednášky z řad odborné veřejnosti, 
úřadů 

přednášky počet zúčastněných  

 



Paní Jarmila Ovčačíková informovala členy Sociální komise o tom, že do komunitního plánu již byly 

zahrnuty údaje, které poskytly sociální služby. V současné době je potřeba doplnit seznam souvisejících 

služeb. Paní Jarmila Ovčačíková a pan Petr Jelínek seznam souvisejících služeb připraví. Seznam bude 

zaslán členům Sociální komise k připomínkování. 

 

Úkoly:  

1. Paní Jarmila Ovčačíková a pan Petr Jelínek připraví seznam souvisejících služeb, který bude 

přeposlán členům Sociální komise. 

  

Ověřovatelé dnešního zápisu:  

Mgr. Alena Jungová, Jiří Martinek  

 

Termín příštího jednání:  

Nebyl stanoven. 

 

Mgr. Hana Cábová, tajemník 

E-mail: cabova.soc@roznov.cz 

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 19.07.2016 

 

mailto:cabova.soc@roznov.cz�

