
Zápis z 13. jednání Sociální komise  
konané dne 21.09.2015, 14.00 – 17.00 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 
 
 

Přítomni:předseda: Petr Jelínek,Bc. Markéta Blinková,Ing. Rudolf Konečný,Bc. Zlatuše  

Lušovská, DiS.,Bc. Klára Maňáková,Bc. Lenka Oravcová, DiS.,  Jarmila Ovčačíková 

tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni:MVDr. Jana Malcová, Ing. Jiří Růžička 

Omluveni: MVDr. Jana Malcová, Ing. Jiří Růžička 

Hosté: Ing. Jan Kučera, MSc., Daniel Bílek, Michal Piskoř 

 

Jednání Sociální komise zahájil předseda pan Petr Jelínek.Uvedl, že Rada města na svém zasedání 

jmenovala nového člena Sociální komise Ing. Jiřího Růžičku, který nahradí Bc. Hanu Sulovskou. 

Ing. Jiří Růžička také převzal vedení pracovní skupiny OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM 

VYLOUČENÍM. 

 

Členům Sociální komise byl rozeslán návrh na rezignaci Bc. Kláry Maňákové v souvislosti 

s ukončením jejího pracovního poměru v Iskérce, o.p.s. Zároveň byl rozeslán návrh Mgr. Aleny 

Jbaili, ředitelky Iskérky, o.p.s., aby členem Sociální komise byla jako zástupce Iskérky, o.p.s. 

jmenována Mgr. Alena Jungová.  Ing. Jiří Gavenda, ředitel Charity Valašské Meziříčí, navrhuje 

nominovat do Sociální komise další členku za Charitu Valašské Meziříčí, a to Bc. Naděždu 

Gilarovou. Následně proběhlo hlasování o návrhu jmenovat členem Sociální komise zástupce 

Iskérky o.p.s.: ano – 6, ne – 0, zdrželo se – 0 a dále o návrhu jmenovat členem Sociální komise 

dalšího zástupce Charity Valašské Meziříčí: ano – 4, ne – 0, zdrželo se - 2.Návrhy budou 

předloženy Radě města.  

 

Dalším bodem bylo projednání připomínek k Zásadám jednání pracovní skupiny a k Zásadám 

jednání řídící komise. Zásady byly navrženy k přijetí vzhledem k tomu, že členové Sociální 

komise jsou zároveň i členy Grantové komise a Komise komunitního plánování a mohlo by dojít 

ke střetu zájmů. Po diskuzi proběhlo hlasování o přijetí zásad: ano – 1, ne – 5, zdrželo se – 0. 

Zásady nebyly přijaty, i nadále se bude postupovat podle jednacího řádu komisí. 

 

Paní Jarmila Ovčačíková, jako vedoucí pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením, 

připomněla, že je potřeba stanovit konkrétní podobu plánu práce pracovních skupin.Zadání pro 



pracovní skupiny by měla stanovit Sociální komise. V této souvislosti pan Petr Jelínek navrhl, aby 

vedoucí pracovních skupin vytvořili „manažerský tým komunitního plánování v sociální oblasti“ 

a scházeli se samostatně. Sociální komisi jako nadřízený orgán budou informovat o výsledcích. O 

tomto návrhu proběhlo hlasování: ano – 6, ne – 0, zdrželo se – 0. 

 

O účast na dnešním jednání Sociální komise požádali zástupci Komfort Taxi pan Daniel Bílek a 

pan Michal Piskoř. Členové Sociální komise byli seznámeni se zkušenostmi s provozováním 

senior taxi v jiných městech. Provozovatelé Komfort Taxi předpokládají, že budou tuto službu 

poskytovat i ekologickými vozy na elektřinu. Sociální komise doporučuje Radě města, 

abynabídku vytvořit senior taxi zvážila. 

 

Dále byli členové Sociální komise seznámení s žádostí organizace Strom života o zařazení do 

připravovaného komunitního plánu ORP Rožnov pod Radhoštěm. O zařazení žádosti proběhlo 

hlasování: ano – 5, ne – 0, zdrželo se – 1. 

 

V souvislosti s připravovaným Jarmarkem neziskových organizací v sociální oblasti, který 

proběhne ve středu 23.09.2015, bylo stanoveno, že na každý stánek, kde bude probíhat 

prezentace sociálních služeb, bude umístěno 25 ks anketních lístků a taška na vhazování 

vyplněných anketních lístků. 

 

Úkoly nebyly uloženy. 

 

Ověřovatelé dnešního zápisu: Bc. Zlatuše Lušovská, DiS., Jarmila Ovčačíková. 

 

Další termín jednání Sociální komise nebyl stanoven. 

 

Mgr. Hana Cábová, tajemník 

E-mail:cabova.soc@roznov.cz 

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 22.09.2015 

 

 

mailto:cabova.soc@roznov.cz

