
Zápis z 10. jednání Sociální komise  
konané dne 03.08.2015, 14.45 – 17.00 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 
 
 

Přítomni:předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Zlatuše Lušovská, DiS., MVDr. Jana  

Malcová, Bc. Klára Maňáková, Jarmila Ovčačíková, granty: Ing. Jan Kučera, 

tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni:Bc. Markéta Blinková, Bc. Lenka Oravcová, DiS., Bc. Hana Sulovská,  

granty: Libor Zavadil 

Omluveni:  

Hosté: Mgr. Eva Urbanová, Ing. Silvie Volná 

 
Na programu jednání Sociální komise byla aktualizace grantového systému a rozdělení zbývající  
částky ve výši 95 000,- Kč z programové podpory v sociální oblasti z rozpočtu Města Rožnov pod  
Radhoštěm. 
 

Byly projednány návrhy členů Sociální komise na změny grantových zásad pro další období. 

Z následnédiskuse vyplynul návrh struktury programů programové podpory v níže 

uvedenépodobě: 

Program I – jednorázové akce (granty) – jasně časově ohraničené akce (v žádosti popis aktivity) 

Program VI – dotace poskytovatelům sociálních služeb: 

 zjednodušená žádost, jejíž přílohou musí být žádost o státní podporu 
 na základě poskytovatelů SS, kteří jsou součástí střednědobého plánu SS 

Zlínského kraje a komunitního plánu v sociální oblasti Rožnov p. R. 
 hodnotí sociální komise 
 na základě vyrovnávací platby nebo přihlášení se k vyrovnávací platbě pověření 

Zlínského kraje 
 termín vyhlašování programu VI, podávání žádostí a jejich schvalování posunout 

tak, aby je zastupitelstvo schvalovalo zároveň s rozpočtem města v prosinci, popř. 
následujícím – prvním v daném roce 
 

Program VII – ostatní provozní dotace v sociální oblasti: 

 pro poskytovatele SS, kteří nejsou součástí střednědobého plánu SS Zlínského 
kraje 

 NNO působící v sociální oblasti 
 hodnotí sociální komise 
 určeno na provozní náklady neregistrovaných NNO, s výjimkou mzdových 

nákladů 
 formulář programu VII a žádosti pro NNO převzít z programu I 



Program VIII – podpora seniorů: 

 mimo nájem Seniorského centra (hrazeno přímo z rozpočtu města) 
 3 % z alokace na sociální oblast 
 podpora aktivit seniorů 
 hodnotí nový orgán – Rada seniorů  

 

Pro podporu akcí, které vzniknou v průběhu roku a není na ně možno žádat dotaci z výše 

uvedených programů, Sociální komise doporučuje Radě města alokovat určitou částku do 

stávajícího programu X. 

Program X – malé rychlé dotace 

 akce, které vzniknou v průběhu roku a není na ně možno žádat jako na 
jednorázové akce z grantů 

 samostatná alokace prostředků z rozpočtu města (mimo 3 000 000 Kč na 
sociální oblast) 

 v kompetenci Rady města (do 20 000 Kč) – možné doporučení Sociální komise 
 návrh „rezervace“ za sociální oblast – 70 000 Kč 

 

O návrhu struktury programů programové podpory bylo následně hlasováno. Jeden člen se 

hlasování zdržel, ostatní přítomní členové Sociální komise hlasovali pro schválení návrhu. 

Pan Kučera přednesl návrh alokace zdrojů pro sociální oblast v případě spojení prostředků 

mikroregionem. Cílem je zvýšení alokace prostředků do sociální oblasti, získat pro financování 

obce, reagovat na nastavení financování SS ze strany kraje – státu. Obcím a městu Zubří  

nabídnout odborný aparát pro přidělení prostředků. Na rok 2016 se předpokládá spoluúčast 

obcí Zlínského kraje v průměru na obyvatele 138 Kč. Navržena je spoluúčast města Rožnova 200 

Kč na obyvatele u ostatních obcí mikroregionu a města Zubří 83 Kč na obyvatele.Tento návrh 

přednese pan místostarosta Kučera na zářiovém setkání zástupců mikroregionu a do té doby se 

starosty obcí projedná individuálně.  

Žadatelé z programu VI z I. kola byli osloveni, zda mají zájem o dofinancování původního 

požadavku. Žádost o dofinancování podaly tyto z oslovených organizací: 

 Charita Valašské Meziříčí, Centrum denních služeb - 250 000,- Kč 
 Kamarád Rožnov p. R. – 35 000,- Kč 
 Iskérka Rožnov p. R. – 248 976,- Kč 
 Agarta Vsetín – 7 000,- Kč 

 

Z programu I byla podána žádostKlubu seniorů Rožnov p. R. na částku 11 000,- Kč až 15 000,- Kč. 

O dotaci požádala také Občanská poradna pod křídly Valašské Meziříčí a to na částku 25 000,- Kč 

až 30 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že tato žádost nebyla projednaná v I. kole, nebyla zařazena 

k posouzení ve II. kole. 

Jednotlivé žádosti byly posouzeny a Sociální komise navrhla rozdělitv programu VI - 51 300 Kč, 

v programu I - 10 200 Kč viz tabulka níže. Vzhledem k tomu, že požadavky služeb byly ve II. kole 

dofinancovány do 100 % původně požadované částky, nedošlo k rozdělení celé částky. Proto  

Sociální komise navrhla zbývající část převést do programu X.Sociální komise zároveň 

doporučuje Radě města z těchto prostředků dofinancovat požadavek Charity Valašské Meziříčí, 



Centrum Denních služeb Rožnov p. R. z důvodu mimořádné situace. O návrhu proběhlo 

hlasování. Návrh schválilo 6 členů Sociální komise, 1 člen se hlasování zdržel. 

Návrh na rozdělení zbývající programové podpory  

    
  

  

    
  

  Program 
VI 

Částečná úhrada provozních nákladů NNO poskytujících sociální služby 

  

    
I. kolo II. kolo 

ev. Číslo název organizace název projektu celk. náklady 
požadavek přiděleno požadavek 

návrh 
komise 

10. Charita Val. Mez. Centrum denních služeb Rožnov p. R.         897 700             163 200             153 900             250 000                  9 300     

13. Kamarád Rožnov o.p.s. Částečná úhrada provozních nákladů     3 233 500             850 000             650 000                35 000                35 000     

22. Iskérka o.p.s Částečná úhrada provozních nákladů     3 569 900             370 200             370 000             248 976                          0 

23. Agarta Terénní programy Agarta         978 000                62 000                55 000                   7 000                   7 000     

       
  

    
    1 445 400         1 228 900             540 976                51 300     

    
  

  Program 
VII 

Podpora organizačního zajištění zvyšování kvality života seniorů 

    

    
I. kolo II. kolo 

ev. Číslo název organizace   
celkové nákl. 

požadavek přiděleno požadavek 
návrh 

komise 

2. Klub seniorů Rožnov   307 000         307 000             275 000                15 000                10 200     

    
        307 000             275 000                15 000                10 200     

 
   

  
  Program 

X  
    

    
I. kolo II. kolo 

      
  

      
návrh 

komise 

  Převod do programu X                      33 500     

    

                        
-       

                        
-       

                        
-                  33 500     

    
  

  Celkem 
   

  
 

           95 000     

 

Úkoly: 
1) Oznámit Občanské poradně pod křídly Valašské Meziříčí, že požadavku nebylo vyhověno. 

Rozhodnutí zdůvodnit. 
2) Promyslet návrh na umístění služeb pro bezdomovce. 

 
Ověřovateli dnešního zápisu byli ustanoveni MVDr. Jana Malcová a Ing. Jan Kučera. 
 
Další  termín jednání  Sociální komise  byl stanoven na úterý 25.08.2015v 15.00 hodin v malé zasedací 
místnosti v hlavní budově MěÚ Rožnov pod Radhoštěm. 
 
Mgr. Hana Cábová, tajemník 
E-mail: cabova.soc@roznov.cz 
 
V Rožnově pod Radhoštěm dne 04.08.2015 

mailto:cabova.soc@roznov.cz

