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Počet listů: 2 příloh: 2 listů příloh: 2 
ZÁPIS č. 4/2020 

z 13. jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova,                

konané 16. 9. 2020 
 

 

Přítomni: MUDr. Bohuslav Machaň, Radka Aujezdská, Dagmar Faltýnková, Mgr. Alena Hálková, 

Ludmila Jeričová, Eva Kletenská, Eliška Komárková, Mgr. Věra Králová, Milada Tomčiaková,                

Mgr. Jana Valentová 

Omluveni: MUDr. Pavel Holík, Tomáš Kaštyl, Alena Pagáčová, Mgr. Zdeňka Roháčková, Jiří Vejvoda 

Přizváni: RNDr. Alena Rašková, Mgr. Bc. Marcela Vejmělková, Marie Hájková, Zdeňka Hatašová 

Program: 1.  Byty zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou, byty v režimu 

nízkopříjmových skupin obyvatel 

 2.  Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2020 

 3. Nemocnice Prostějov – paliativní ambulance (článek) 

 4. Žádost o rozšíření přepravních míst služby Senior taxi 

 5.  Různé 

 6.  Závěr  

 

Jednání komise se uskutečnilo 16. 9. 2020 od 15.00 h v zasedací místnosti ve dvoře radnice (nám.                

T. G. Masaryka 130/14, Prostějov). Jednání zahájil předseda komise MUDr. Bohuslav Machaň, který 

přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.  

 

K jednotlivým bodům programu: 

1) Byty zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou, byty v režimu nízkopříjmových 

skupin obyvatel 

Za Domovní správu Prostějov, s.r.o. se příslušné části jednání komise zúčastnily paní Marie Hájková, 

vedoucí odboru kanceláře jednatele, a paní Zdeňka Hatašová, referentka správy nemovitostí. 

Domovní správa Prostějov, s.r.o. předložila materiál, na základě kterého komise přidělovala body 

novým žadatelům o byt zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova 

(dále jen také „byt v DPS“) – celkem bylo projednáno 18 žádostí o byt v DPS, z toho 1 žádost byla 

odložena z důvodu nedodání lékařské zprávy žadatelem.  

V rámci dalšího bodu předloženého materiálu komise projednala 2 žádosti o přidělení bytu v režimu 

nízkopříjmových skupin obyvatel. 

Dílčí zápis doplněný o závěry komise tvoří samostatnou přílohu tohoto zápisu (příloha č. 1). 
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2) Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2020 

Komise projednala celkem 4 žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2020 

(dotační titul: Dotace na jednorázovou akci organizace pro oblast sociální). Po projednání byly všechny 

žádosti doporučeny ke schválení. Doporučená žádost SONS ČR bude předložena k projednání Radě 

města Prostějova po doložení povinných příloh k žádosti. 

Celková výše doporučených dotací činí 155.160 Kč. 

Podrobný materiál s jednotlivými doporučeními komise je přílohou tohoto zápisu (příloha č. 2). 

 

3) Nemocnice Prostějov – paliativní ambulance (článek) 

Předkladatel – podnět: Mgr. Alena Hálková, členka komise 

Nemocnice Prostějov publikovala v červenci 2020 v regionálních médiích a na webových stránkách 

statutárního města Prostějova a Nemocnice Prostějov článek o paliativní ambulanci na oddělení 

hemodialýzy v Nemocnici Prostějov. Hlavním cílem této paliativní ambulance je „plán péče, zaléčení 

symptomů a v neposlední řadě porozumění nemoci jak pacientem, tak i jeho rodinou“. 

Mgr. Hálková na základě zveřejněného článku na webových stránkách města Prostějova podala 

podnět, aby informace o paliativní ambulanci (včetně kontaktů) byla zveřejněna na webových 

stránkách Nemocnice Prostějov. MUDr. Bohuslav Machaň, předseda komise, na základě tohoto 

podnětu kontaktoval MUDr. Evu Rozmánkovou, primářku oddělení hemodialýzy. Dle sdělení 

MUDr. Rozmánkové může s paliativní ambulancí navázat spolupráci každý lékař za účelem péče o jejich 

pacienty. Objednávání pacientů je možné každé úterý na tel. čísle 725 663 434 (paní Prokopová, 

sestra), ambulance je otevřena pro všechny vždy v úterý od 7.00 do 15.00 h. 

MUDr. Machaň zajistí rozeslání informace o činnosti paliativní ambulance všem lékařům působícím 

na území města Prostějova. 

Pozn.: 

Publikované články o paliativní ambulanci v Nemocnici Prostějov – odkazy: 

1) https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/paliativni-ambulance-v-prostejovske-nemocnici-ulehcuje-

vazne-nemocnym-lidem-podzim-zivota.html;  

2) https://nemocniceprostejov.agel.cz/o-nemocnici/novinky/200716-paliativni-amb.html;  

3) https://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/paliativni-ambulance-v-prostejovske-nemocnici-slavi-prvni-

narozeniny-20200716.html. 

 

4) Žádost o rozšíření přepravních míst služby Senior taxi 

Předkladatel – podnět: občan – fyzická osoba podnikající 

Komise projednala žádost o rozšíření přepravních míst služby Senior taxi o pedikúru. Členové 

komise obdrželi stručné informace o fungování služby (platnost stávající smlouvy, kapacita a využití 

služby, průměrná výše fakturace aj.). 

Závěr: Komise po projednání nedoporučuje v rámci aktuální smlouvy na poskytování služby 

Senior taxi Prostějov rozšířit přepravní místa o pedikúru. 

Na základě následné diskuze členové komise podali návrh, aby senioři byli informováni o možnosti 

využití služeb (pedikúra, kadeřníci apod.) přímo v místě jejich bydliště. Členové komise doporučují 

zvážit vyvěšení seznamu poskytovatelů služeb, které si mohou senioři objednat domů, na webových 

stránkách města, příp. pro seniory připravit letáčky s informacemi a kontakty. 

Pozn.: 

Členové komise mohou kontakty na výše uvedené poskytovatele služeb zasílat tajemnici komise. 

https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/paliativni-ambulance-v-prostejovske-nemocnici-ulehcuje-vazne-nemocnym-lidem-podzim-zivota.html
https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/paliativni-ambulance-v-prostejovske-nemocnici-ulehcuje-vazne-nemocnym-lidem-podzim-zivota.html
https://nemocniceprostejov.agel.cz/o-nemocnici/novinky/200716-paliativni-amb.html
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5) Různé 

a) Členové komise obdrželi společně s pozvánkou na jednání komise také přehled účasti členů na 

jednáních komise v 1. pololetí 2020. 

b) RNDr. Alena Rašková, náměstkyně primátora, představila přítomným Mgr. Bc. Marcelu Vejměkovou, 

vedoucí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova. RNDr. Rašková dále informovala 

členy komise o činnostech, které Odbor sociálních věcí zajišťoval v období nouzového stavu. 

 

Pozn.:  

V 15.50 h se MUDr. Bohuslav Machaň, předseda komise, omluvil z dalšího jednání a pověřil 

řízením komise paní Dagmar Faltýnkovou, členku komise. 

 

Následně členové komise pokládaly dotazy Mgr. Bc. Vejmělkové, k jednotlivým problematikám 

proběhla diskuze. Bližší pozornost byla věnována především následujícím podnětům: 

 matky s dětmi (samoživitelky) – výpadek příjmů v důsledku současné krize, možnosti 

jednorázových dávek; 

 naplňování strategie města a Programového prohlášení Rady města Prostějova v oblasti 

sociální; 

 plán města v oblasti sociálního bydlení. 

 

6) Závěr 

Příští jednání komise se uskuteční 14. 10. 2020. Místo a čas jednání budou upřesněny v pozvánce. 
 

 

 

Prostějov: 16. 9. 2020 
 

 

Schválil: MUDr. Bohuslav Machaň v. r., předseda komise 

 

  

Zapsala: Ing. Zuzana Navrátilová v. r., tajemnice komise 

 

 

Příloha 

Příloha č. 1 – Dílčí zápis z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova dne 16. 9. 2020 

Příloha č. 2 – Přehled žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2020 (závěry 

z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova dne 16. 9. 2020) 


