
Zápis z 8. jednání Sociální komise  
konané dne 24.06.2015, 14.30 – 17.30 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 
 
 

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

Lušovská, DiS., MVDr. Jana MalcováBc. Klára Maňáková,Bc. Lenka Oravcová, DiS., Jarmila 

Ovčačíková 

Tajemník:Mgr. Hana Cábová 
 
Omluveni:Bc. Hana Sulovská 
 
Hosté: Mgr. Jan Fiedler 
 
 
Po zahájení jednání předsedou Sociální komise panem Petrem Jelínkem bylo předáno slovo Mgr. 

Janu Fidlerovi, zástupci předsedy TJ Rožnov p. R. Mgr. Jana Pargače, který byl, jako provozovatel 

Ubytovny Sokolovna, přizván na dnešní zasedání Sociální komise. Pan Jan Fidler popsal situaci 

na Ubytovně Sokolovna. Ubytovna Sokolovna poskytuje ubytování pro sociálně slabší osoby a 

stavební dělníky. Kapacita je 32 lůžek. Byl předložen Provozní řád a Rozhodnutí o schválení 

provozního řádu z KHS Zlín. Klienti ubytovny jsou ubytovaní na základě zápisu do domovní 

knihy. Z větší části je ubytovna obsazena celoročně stálými obyvateli. Rekonstrukce objektu je 

plánovaná každoročně, zatím však nebyla poskytnuta dotace na uskutečnění rekonstrukce. 

Vzhledem k tomu, že ubytovna je umístěna ve stejné budově jako tělocvična, může být 

poskytnuta pouze dotace z MŠMT. Poptávka po ubytování na ubytovně často přesahuje nabídku. 

V rámci komunitního plánování se zjišťují potřeby sociální skupiny osob bez přístřeší. Bylo 

navrženo, že by Mgr. Jan Pargač mohl být spolupracovníkem pracovní skupiny OSOBY 

OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM.  

 

Mgr. Ing. Veronika Janíková přiblížila členům Sociální komise rozdíl mezi veřejnou podporou a 

dotací. Aby se jednalo o veřejnou podporu musí být naplněny znaky veřejné podpory: 

1. Je poskytnuta státem nebo z veřejných prostředků. 

2. Zvýhodňuje určité podniky nebo určité odvětví podnikání a je selektivní. 

3. Může dojít nebo dochází k narušení hospodářské soutěže. 

4. Ovlivňuje obchod mezi členskými státy. 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že u sociálních služeb, které jsou lokálního charakteru, 

pro místní obyvatele, se nejedná o veřejnou podporu. Podpora se u těchto služeb poskytuje 

v rámci pravidla de minimis. Tato podpora sociální službě nesmí, spolu s ostatními podporami 



de minimisposkytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let, přesáhnout výši 

odpovídající částce 200 000 EUR. U sociálních služeb je v současné době využívána tzv. 

vyrovnávací platba.  

 

Dále pan Petr Jelínek informoval o tom, že se aktuálně řeší uvolnění prostředků na zbudování 

objektu pro osoby bez přístřeší.   

 

Dalším bodem byl návrh na změnu grantových zásad. 

V této souvislosti je potřeba dohodnout, zda budou akceptovány projekty realizované: 

1. jen na území města 

2. na území města nebo pro občany města 

3. více poskytovateli stejných druhů sociálních služeb pro totožnou cílovou skupinu 

 

Navrhované změny: 

Program VI. 

- v článku V. – Upřesnění podkladů, které žadatel uvádí v žádosti, 

bod. 2 a) formulář programu VI. žádost 

bod. 2 b) kopii žádosti na provozní dotaci od KÚ na předkládaný rok  

(formulář KISSOS vypustit) 

- termín vyhlašování programu, podávání žádostí a jejich schvalování posunout tak, aby je 

zastupitelstvo schvalovalo zároveň s rozpočtem města 

Program VII. – zrušit 

- přímé provozní náklady Seniorského centra (nájem, energie, režie) zařadit přímo do 

rozpočtu z důvodu úspory daňových nákladů při přímé platbě město - komerční domy 

(bez mezičlánku) 

- ostatní náklady jako kancelářský materiál, nákup a opravy vybavení bude nadále 

součástí programu I. – grantů, tak jako pro všechny ostatní předkladatele doposud. 

 
Z usnesení Sociální komise vyplývá, že v souvislosti se zrušením Programu VII by zastupitelstvo 

města mělo být zavázáno dlouhodobou podporou Seniorského centra, která bude zahrnovat 

úhradu nákladů na provoz tak, aby byl naplněn národní program podpory stárnutí. 

 

Na dotační podporu by měla nárok sociální služba, která je uvedena v komunitním plánu města 

Rožnova pod Radhoštěm. 

 



V srpnu by měl být zpracován návrh na rozdělení zbývající částky 95 000,- Kč v Programu VI. Na 

stránkách Města Rožnov pod Radhoštěm bude zveřejněna výzva na podávání žádosti o přidělení 

finančních prostředků. Žádosti mohou podávat poskytovatelé sociálních služeb, kteří své žádosti 

pro tento rok již předkládali a jejichž požadavek nebyl naplněn v plné výši. 

 

Na závěr vedoucí pracovních skupin Sociální komise předali poznatky ze setkání pracovních 

skupin ostatním členům Sociální komise. Podklady pro komunitní plán v sociální oblasti by měly 

být připraveny do dubna  2016. 

 
Úkoly: 

1) Oslovit Mgr. Jana Pargače, aby se stal spolupracovníkem pracovní skupiny OSOBY 

OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM. 

 
 
Další  termín jednání  Sociální komise byl stanoven na středu 15.07.2015 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 26.06.2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


