
Zápis z 7. jednání Sociální komise  
konané dne 02.06.2015, 8.00 – 10.30 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 
 
 

Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Klára Maňáková, Bc. Lenka Oravcová, 

DiS., Bc. Zlatuše Lušovská, DiS., Bc. Markéta Blinková 

Tajemník: Ing. Silvie Volná 
 
Omluveni: MVDr. Jana Malcová 
 
Hosté: Mgr. Eva Urbanová, Mgr. Hana Cábová, Ing. Jan Kučera, Jarmila Ovčačíková 
 
 
Dnešní zasedání Sociální komise zahájil předseda pan Petr Jelínek informací o schůzce vedení 

měst Rožnova pod Radhoštěm a Valašského Meziříčí za účelem navázání spolupráce a výměny 

zkušeností. Vzhledem k tomu, že v letošním roce byly vyhlášeny výzvy na projekty týkající se 

komunitního plánování, uvažuje se o spolupráci na společném komunitním plánu ORP Rožnov 

p.R., Valašské Meziříčí a Vsetín.Dále pan Petr Jelínek seznámil členy Sociální komise se 

způsobem financování sociálních služeb ve Valašském Meziříčí, zejména hovořil o tom, že 

klíčové sociální služby ve městě jsou financovány přímo z rozpočtu města. 

 

Pan Rudolf Konečný předložil návrh členů spolků, sdružených v Seniorském centru, do 

pracovních skupin pro tvorbu komunitního plánu v sociální oblasti, a to do pracovní skupiny 

senioři a rodiny s dětmi. V této souvislosti byla zmíněna skutečnost, že počet členů v pracovních 

skupinách není omezen ani uzavřen. Členem pracovní skupiny může být každý, kdo souhlasí 

s řádem, a má zájem využít svých schopností a zkušeností při tvorbě komunitního plánu 

v sociální oblasti. O přijetí nového člena pracovní skupiny rozhoduje Sociální komise. Pokud se 

chce zúčastnit schůzky pracovní skupiny jiná osoba než člen pracovní skupiny, je povinna svoji 

účast oznámit předem. Členové Sociální komise se shodli na tom, že vedoucí jednotlivých 

pracovních skupin bude zvolen na prvním setkání pracovní skupiny. I nadále platí, že by bylo 

vhodné, aby vedoucím pracovní skupiny byl člen Sociální komise. Na Radu města Rožnov pod 

Radhoštěm bude podán návrh na dodatečné jmenování členů Sociální komise, kdy novými 

členkami Sociální komise budou jmenovány paní Jarmila Ovčačíková a Bc.Hana Sulovská.  

 

Členové pracovní skupiny SENIOŘI jsou: 

Bc. Markéta Blinková – Strom života, Nový Jičín 

Mgr. Šárka Dořičáková – Podané ruce, družstvo, Zubří 



Bc. Zlatuše Lušovská, DiS. – Centrum denních služeb, Rožnov p. R., Charita Val. Mez. 

Helena Mikulenková – Sociální a zdravotní komise, Město Zubří 

Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová – Diakonie, Valašské Meziříčí 

Bc. Eva Paločková – Sociální služby, Vsetín 

Marieke Petřeková, DiS. – Charitní pečovatelská služba, Rožnov p. R., Charita, Valašské Meziříčí 

Jana Řiháková – Charitní domov pokojného stáří, Valašská Bystřice, Charita, Valašské Meziříčí 

Pavel Sehnal – Klub seniorů, Rožnov p. R. 

Mgr. Magdalena Stejskalová – Sociální služby, Vsetín 

Anna Tichá – Svaz žen, Rožnov p. R. 

 

Členové pracovní skupiny RODINY S DĚTMI jsou: 

Bc. Naděžda Gilarová – Charita, Valašské Meziříčí 

Bc. Jana Hasalíková, DiS. – SASanky, Charita, Valašské Meziříčí 

Mgr. Marta Luzarová – Psychologická ambulance, Rožnov p. R. 

Olga Michutová – Rodina svaté Zdislavy, Hutisko Solanec 

Mgr. Tereza Michutová, DiS. – Poradna pro ženy a dívky, Rožnov p. R. 

Miroslava Novosadová – Svaz žen, Rožnov p. R. 

Bc. Jana Nožičková – Rodina svaté Zdislavy, Rožnov p. R. 

Renata Ondřejová – Sociální a zdravotní komise, Město Zubří 

Bc. Lenka Oravcová, DiS. – Poradna pro ženy a dívky, Rožnov p. R. 

Lucie Poledníková – Mateřská dovolená, Rožnov p. R. 

Mgr. Kateřina Pomklová – MěÚ, Sociální odbor, Rožnov p. R. 

 

Členové pracovní skupiny OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM jsou: 

Mgr. Eva Adamcová – Úřad práce ČR, Rožnov p. R. 

Jan Dostál – Agarta, Vsetín 

Milan Goláň – Terénní služba DOMINO, Charita, Valašské Meziříčí 

Bc. Aleš Pilař – Městská policie, Rožnov p. R. 

Ing. Jiří Růžička – Elim, Vsetín 

Mgr. Romana Rybiařová – ZŠ praktická, Rožnov p. R. 

Bc. Hana Sulovská – Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, Charita, Val. Mez. 

Marie Ulrychová – Sociální a zdravotní komise, Město Zubří 

Mgr. Eva Urbanová – Sociální odbor, MěÚ Rožnov p. R. 

 

Členové pracovní skupiny OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM jsou: 

Ludmila Doležalová – Osoby s autismem, Rožnov p. R. 



Bc. Andrea Hasalová – DiS., Centrum osobní asistence, Charita Val. Mez. 

Petr Jelínek, Kamarád – Rožnov p. R. 

PaedDr. Anna Kovárňová – ZŠ praktická, Rožnov p. R. 

Bc. Klára Maňáková – Iskérka, Rožnov p. R. 

Jitka Němcová, DiS. – Sociální a zdravotní komise, Město Zubří 

Jarmila Ovčačíková – Kamarád, Rožnov p. R. 

Mgr. Kateřina Ryšková, DiS. – Diakonie, Val. Mez. 

Vladimíra Svobodová – Klub parkinson, Rožnov p. R. 

 

Bylo stanoveno, že první setkání pracovních skupin proběhne v těchto termínech: 

Pracovní skupina SENIOŘI–úterý 16.06.2015, 14.30 hodin, malá zasedací místnost v hlavní 

budově MěÚ Rožnov p. R. 

Pracovní skupina RODINY S DĚTMI– čtvrtek 25.06.2015, 14.30 hodin, malá zasedací místnost 

v hlavní budově MěÚ Rožnov p. R. 

Pracovní skupina OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM– středa 17.06.2015, 14.00 

hodin, zasedací místnost v budově Stefania MěÚ, Palackého 480, Rožnov p. R. 

Pracovní skupina OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM– čtvrtek 18.06.2015, 14.30 hodin, 

velká zasedací místnost v hlavní budově MěÚ Rožnov p. R. 

 

Cílem komunitního plánu v sociální oblasti je zmapovat sociální služby, které jsou poskytovány 

na území města Rožnova pod Radhoštěm, a potřebu občanů, tak aby bylo možné posoudit, zda je 

poptávka po sociálních službách pokryta nabídkou sociálních služeb. Od potřeby sociálních 

služeb by se měla odvíjet nabídka sociálních služeb. 

 

Dále byla projednávána změnafinancování Seniorského centra. V současné době je finanční 

podpora na provozní náklady Seniorského centra žádána prostřednictvím programové podpory  

VII – Podpora organizačního zajištění zvyšování kvality života seniorů. Tato programová 

podpora by se zrušila a finanční podpora na provozní náklady Seniorského centra by byla 

součástí rozpočtu Města Rožnov pod Radhoštěm. Na jednotlivé projekty by byly podány 

grantové požadavky v programové podpoře I - Granty, tak jako tomu bylo doposud. Panu 

Konečnému, jako zástupci Seniorského centra, bylo doporučeno vyvolat jednání s Městem 

Rožnov pod Radhoštěm a požádat o přeřazení do rozpočtu Města Rožnov pod Radhoštěm. Návrh 

na přeřazení je potřeba zdůvodnit. Programová podpora VI – Částečná úhrada provozních 

nákladů NNO poskytujících sociální služby by zůstala zachována. 

 



V návaznosti na vyřazení programové podpory v programu VII se rozvinula diskuze o vyhlášení 

termínu pro podávání žádostí o programovou podporu již v září 2015, tak aby  podané žádosti 

byly předloženy k posouzení na zastupitelstvu v prosinci 2015.Vyúčtování za kalendářní rok 

2015 by bylo k žádostem doloženo do 31.03.2016, pokud nebude doloženo může být dotace 

krácena. 

 

Již na minulém jednání Sociální komise proběhla debata o úpravě formuláře pro podávání 

žádostí o programovou podporu v programu VI. Členové Sociální komise se shodli na doplnění 

formuláře o textovou část – odůvodnění žádosti.U organizací, které podávají žádost ina Krajský 

úřad ZK nebo MPSV,nebude v žádosti o programovou podporu v programu VI požadováno 

vyplnění údajů, které obsahuje žádost na Krajský úřad ZK nebo MPSV. Postačí přiložení kopie 

této žádosti, aby nedocházelo k duplicitnímu zadávání dat.Organizace, které žádost na Krajský 

úřad ZK nebo MPSV nepodávají, vyplní celý formulář. 

 

Návrhy na změny - shrnutí: 

Vyřazení programové podpory v programu VII 

Vyhlášení podání žádostí o programovou podporu v programu VI na zastupitelstvu již v září 

2015 

Úprava žádosti o programovou podporu v programu VI 

 

Vedoucí sociálního odboru informovala, v souvislosti s povinností obcí vydávat závazné 

stanovisko s ubytováním žadatelů pomoci v hmotné nouzi, o nedostatku ubytovacích kapacit 

v Rožnově pod Radhoštěm. V současné době je v Rožnově pod Radhoštěm pro tyto osoby pouze 

Ubytovna Sokolovna, jejímž provozovatelem je TJ Rožnov pod Radhoštěm. K přiblížení situace 

na Ubytovně Sokolovna bude na příští jednání Sociální komise pozván pan Jan Pargač, který je 

předsedou TJ Rožnov pod Radhoštěm. Zároveň vedoucí sociálního odboru upozornila na akutní 

nedostatek městských bytů a nutnost změny podmínek přidělování městských bytů.  

 

Úkoly: 

1) Podání návrhu na změny v oblasti programové podpory na Radu města Rožnov p.R. 

2) Pozvat na příští jednání sociální komise předsedu TJ Rožnov p.R., pana JanaPargače 

3) Zajistit prezentaci komunitních plánů Valašského Meziříčí,Vsetína a akčního plánu KÚZK 

4) Podat návrh na Radu města Rožnov p.R.na dodatečné jmenování členů Sociální komise 

a změnu tajemníka 

5) Rozeslat pozvánky do pracovních skupin 



6) Rozeslat zápis z jednání členům sociální komise ke schválení navrhovaných změn v 

oblasti programové podpory 

 

Další  termín jednání  Sociální komise byl stanoven na středu 24.06.2015 v 14.30 hodin v malé 

zasedací místnosti v hlavní budově MěÚ Rožnov pod Radhoštěm. 

 

 

Ing. Silvie Volná, tajemník 

E-mail: volna.soc@roznov.cz 

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 03.06.2015 
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