
1 
 

 
S00AX02RREYT 
*S00AX02RREYT* 
SpZn   OSV1     58/2021    2 
čj.   PVMU     11594/2021  21 

SP05   101.2.3  A10 
 

Počet listů: 1 příloh: 2 listů příloh: 4 
ZÁPIS č. 1/2021 

z 14. jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova,                

konané 25. 1. 2021 
 

 

Přítomni: MUDr. Bohuslav Machaň, Mgr. Alena Hálková, MUDr. Pavel Holík, Ludmila Jeričová, 

Eva Kletenská, Eliška Komárková, Mgr. Věra Králová, Alena Pagáčová, Mgr. Zdeňka Roháčková, 

Milada Tomčiaková, Mgr. Jana Valentová, Jiří Vejvoda 

Omluveni: Radka Aujezdská, Dagmar Faltýnková 

Neomluveni: Tomáš Kaštyl 

Přizváni: RNDr. Alena Rašková, Mgr. Bc. Marcela Vejmělková 

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

nízkopříjmových skupin obyvatel 

 2.  Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2021 

 3. Různé 

 4.  Závěr  

 

Jednání komise se uskutečnilo 25. 1. 2021 od 15.00 h v sále Kulturního klubu DUHA (Školní 4, Prostějov). 

Jednání zahájil předseda komise MUDr. Bohuslav Machaň, který přivítal přítomné a seznámil je 

s programem jednání.  

Pozn.: schválení programu jednání – Mgr. Alena Hálková se zdržela hlasování. 

 

K jednotlivým bodům programu: 

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

skupin obyvatel 

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 19 žádostí o byt v DPS.  

Žádost o nové posouzení zdravotního stavu žadatele o byt v DPS z důvodu změny zdravotního stavu 

byla odložena – komise neobdržela lékařskou zprávu pro nové posouzení.  

V rámci dalšího bodu předloženého materiálu komise projednala 3 žádosti o přidělení bytu v režimu 

nízkopříjmových skupin obyvatel.  

Dílčí zápis doplněný o závěry komise tvoří samostatnou přílohu tohoto zápisu (příloha č. 1). 

 

Pozn.: Zástupci Domovní správy Prostějov, s.r.o., se vzhledem k aktuální epidemiologické situaci 

nemohli jednání komise zúčastnit (dočasné uzavření kanceláře správy bytů a nebytových prostor). 
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2) Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2021 

Komise projednala celkem 27 žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2021 

(dotační tituly: Dotace na činnost organizace pro oblast sociální a Dotace na činnost organizace pro 

oblast zdravotní). Po projednání bylo 22 žádostí doporučeno ke schválení, 4 žádosti byly odloženy a 1 

žádost nebyla doporučena ke schválení.  

Celková výše doporučených dotací činí 1.319.000 Kč. 

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

Členové komise obdrželi informaci o dotaci pro Azylové centrum Prostějov, o.p.s. (sídlem Určická 101, 

Prostějov), pro rok 2021 – v rozpočtu města Prostějova na rok 2021 rozpočtována dotace pro tuto 

organizaci ve výši 600.000 Kč.  

 

Žádost o příspěvek na speciální zdravotní pomůcku – handbike 

žadatel: Petr Gašpárek, nar. 1970, trvale bytem Určice 

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku (daru) z rozpočtu města Prostějova na speciální trojkolku 

pro osoby ZTP. 

Závěr: Po projednání komise doporučuje poskytnutí finančního příspěvku (daru) žadateli na 

zakoupení speciální zdravotní pomůcky (handbike) ve výši 30.000 Kč. 

 

Pozn.: Mgr. Zdeňka Roháčková se zdržela hlasování. 

 

3) Různé 

Bez příspěvku. 

 

4) Závěr 

Příští jednání komise se uskuteční 17. 2. 2021. Místo a čas jednání budou upřesněny v pozvánce. 
 

 

 

Prostějov: 25. 1. 2021 
 

 

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 25. 1. 2021 

Příloha č. 2 – Přehled žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2021 (závěry 

z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova dne 25. 1. 2021) 


