
Zápis z 9. jednání Sociální komise  
konané dne 15.07.2015, 14.30 – 17.00 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 
 
 

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

Lušovská,  

DiS., MVDr. Jana Malcová, Bc. Klára Maňáková, Bc. Lenka Oravcová, DiS., Jarmila Ovčačíková, 

tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni: Bc. Hana Sulovská 

Omluveni: Bc. Hana Sulovská 

Hosté: Mgr. Eva Urbanová, Ing. Silvie Volná 

 

Úvodem pan Petr Jelínek členům komise sdělil, že Radu města Rožnov p. R. seznámil s tím, že 

v sociální oblasti zbývá 95 tisíc Kč k rozdělení ve II. kole. Stejně jako minulý rok budou osloveni 

poskytovatelé sociálních služeb, kteří žádali v programu VI v I. kole, že mohou podat žádost do II. 

kola o dofinancování původního požadavku. Tyto prostředky budou navrženy k rozdělení na 

příštím jednání Sociální a grantové komise.  Žádost o dofinancování nemá vlastní tiskopis a 

předepsané náležitosti, očekává se bližší odůvodnění požadavku, stručný popis rozdílů oproti 

původní žádosti, úspěšnost v dofinancování služby z rozpočtu Krajského úřadu Zlín, popř. jiné 

dotace. Oslovení poskytovatelé své žádosti do II. kola zašlou do 29.07.2015. 

 

Dále pan Petr Jelínekpřednesl požadavek vedoucího odboru školství Ing. Dušana Vrážela, že 

pokud bude Sociální komise nadále požadovat, aby NNO v sociální oblasti mohly v roce 2016 

čerpat finanční prostředky z rozpočtu města na základě vyhlášených programů města, je 

nezbytné odboru školství dodat následující údaje: 

1) Stručné názvy vyhlašovaných programů 

2) Základní charakteristiky programů 

3) Účel, na který mohou být peněžní prostředky v rámci programu poskytnuty 

4) Okruh způsobilých žadatelů 

5) Kritéria pro hodnocení žádosti 

 



Po následné diskuzi bylo domluveno, že na příští jednání Sociální komise si každý člen připraví 

návrhy na změny grantového systému, kdy tyto návrhy budou projednány. 

 

Členové Sociální komise schválili dodatečně nominované členy do pracovních skupin Sociální 

komise pro tvorbu komunitního plánu v sociální oblasti. Do pracovní skupiny OSOBY SE 

ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM byla schválena Bc. Hana Pavlíčková – ÚP Rožnov p. R. a Monika 

Jalůvková – Sociální služby Vsetín, Chráněné bydlení, Rožnov p. R. Do pracovní skupiny RODINY 

S DĚTMI byla schválena Bc. Markéta Chmelařová – ÚP Rožnov p. R. a Mgr. Eva Nohavicová – ZŠ 5. 

května, Rožnov p. R. 

 

Pan Petr Jelínek oznámil členům Sociální komise, že Bc. Hana Sulovská rezignovala na funkci 

vedoucí terénní služby  Domino Charita Valašské Meziříčí a v souvislost s tím i na  členství 

v Sociální komisi  a funkci vedoucího pracovní skupiny pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučením. 

 

Úkoly: 

1) Oslovit žadatele z programu VI, zda mají zájem o dofinancování původního 

požadavku. 

2) Oslovit Bc. Hanu Sulovskou, zda by měla zájem i nadále pracovat v Sociální komisi 

a v pracovní skupině OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM. 

 

Další  termín jednání  Sociální komise  byl stanoven na pondělí 03.08.2015 ve 14.45 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 16.07.2015 



 


