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Příloha č. 2 (Zápis č. 1/2021 z 14. jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova, konané 25. 1. 2021) 

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) 
 
 

A. Dotační titul: Dotace na činnost organizace pro oblast sociální 

Žádosti o poskytnutí dotace v částce nad 50.000 Kč 

 Název a sídlo žadatele / účel užití / požadovaná výše dotace Závěr z jednání komise 

1 Pomocná ruka na pomoc starým a handicapovaným občanům, z.s. 
sídlo: Školní 211/32, Prostějov 

IČO: 697 46 338 

na služby osobní asistence – spotřeba energie (24.000 Kč), nájemné kanceláře (48.000 Kč), 

telekomunikace (12.000 Kč), školení a vzdělávací kurzy (40.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 124.000 Kč 

doporučeno - návrh: 124.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 100.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019:   80.000 Kč 

2 SOS dětské vesničky, z.s. 
sídlo: Strakonická 98, Praha  |  pobočka: Plumlovská 68, Prostějov 

IČO: 004 07 933 

na SOS Kompas Prostějov – rodinné mediace: zajištění projektu – mzdové náklady pro 

mediátory 

Částka – žádost celkem: 150.000 Kč 

doporučeno - návrh: 100.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 100.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019:   90.000 Kč 

3 Mateřské centrum Prostějov, z.s. 
sídlo: sídl. Svobody 3520/21, Prostějov 

IČO: 686 85 017 

na provoz Mateřského centra Cipísek: nájemné a energie (85.000 Kč), materiál programový 

a provozní (60.000 Kč), ostatní služby (60.000 Kč), mzdové náklady a odvody (145.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 350.000 Kč 

doporučeno - návrh: 200.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 200.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 200.000 Kč 

4 Společnost Podané ruce o.p.s. 
sídlo: Hilleho 1842/5, Brno  |  pobočka: Vrahovická 83, Prostějov 

IČO: 605 57 621 

na Kontaktní centrum v Prostějově – provozní náklady: materiálové – zdravotnický materiál, 

kancelářské potřeby, drogerie, PHM, materiál různý, drobný majetek (16.900 Kč), nemateriálové 

– energie, oprava a údržba, cestovné, ostatní služby – nájemné, odvoz odpadu, IT služby, ostatní 

provozní náklady (32.300 Kč); osobní náklady: mzdové náklady včetně DPP a DPČ s odvody 

(349.735 Kč), zákonné pojištění (1.065 Kč) 

Částka – žádost celkem: 400.000 Kč 

doporučeno - návrh: 250.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 250.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 250.000 Kč 

5 Společnost Podané ruce o.p.s. 

sídlo: Hilleho 1842/5, Brno  |  pobočka: Lutinovova 1, Prostějov 

IČO: 605 57 621 

na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově – provozní náklady: materiálové 

náklady – zdravotní materiál, kancelářské potřeby, materiál pro klienty, drobný majetek, 

PHM, materiál různý (13.800 Kč), nemateriálové náklady – energie, cestové, opravy a údržba, 

ostatní služby - nájemné, služby klientům, přepravné klientů, IT služby, ostatní provozní 

náklady (40.500 Kč); osobní náklady: mzdové náklady včetně DPP a DPČ s odvody (65.492 Kč), 

zákonné pojištění (208 Kč) 

Částka – žádost celkem: 120.000 Kč 

doporučeno - návrh: 100.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 100.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 100.000 Kč 

6 Společnost Podané ruce o.p.s. 
sídlo: Hilleho 1842/5, Brno  |  pobočka: Budovcova 10, Prostějov 

IČO: 605 57 621 

na Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji – provozní náklady: materiálové – zdravotní 

materiál, kancelářské potřeby, drogerie, PHM, drobný majetek, materiál různý (2.900 Kč), 

nemateriálové – energie, opravy a údržba, cestovné, ostatní služby – nájemné, odvoz odpadu, 

IT služby, ostatní provozní náklady (13.400 Kč); osobní náklady: mzdové náklady včetně 

DPP a DPČ s odvody (53.551 Kč), zákonné pojištění (149 Kč) 

Částka – žádost celkem: 70.000 Kč 

doporučeno - návrh: 70.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 70.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 70.000 Kč 
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 Název a sídlo žadatele / účel užití / požadovaná výše dotace Závěr z jednání komise 

7 Společnost Podané ruce o.p.s. 
sídlo: Hilleho 1842/5, Brno  |  pobočka: Lutinovova 1, Prostějov 

IČO: 605 57 621 

na Terénní programy pro děti a mládež v Prostějově – provozní náklady: materiálové – 

zdravotní materiál, kancelářské potřeby, materiál pro klienty, drobný majetek, drogerie, PHM, 

materiál různý (5.700 Kč), nemateriálové – energie, cestové, opravy a údržba, služby klientům, 

přepravné klientů, ostatní služby – nájemné, IT služby, odvoz odpadu, vzdělávání a jiné, 

ostatní provozní náklady (11.200 Kč); osobní náklady: mzdové náklady včetně DPP a DPČ 

s odvody (47.929 Kč), zákonné pojištění (171 Kč) 

Částka – žádost celkem: 65.000 Kč 

doporučeno - návrh: 35.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 30.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 20.000 Kč 

8 Svaz tělesně postižených v České republice z. s., okresní organizace Prostějov 
sídlo: Kostelecká 4165/17, Prostějov 

IČO: 628 58 602 

na náklady spojené s činností okresní organizace Prostějov – pronájem kanceláře včetně 

energií (15.000 Kč), účetní, ekonomické a právní služby (36.000 Kč), mzdy včetně odvodů a DPP 

(185.000 Kč), ozdravné a rekondiční pobyty (30.000 Kč), kancelářské potřeby a opravy 

majetku (8.000 Kč), pronájem sálu na přednášky (2.500 Kč) 

Částka – žádost celkem: 276.500 Kč 

doporučeno - návrh: 90.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 80.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 100.000 Kč 

9 Svaz tělesně postižených v České republice z. s., místní organizace Prostějov 
sídlo: Kostelecká 4165/17, Prostějov 

IČO: 657 62 801 

na resocializaci a rekondici zdravotně postižených a seniorů – pronájem kanceláře a energie 

(15.000 Kč), administrativní a účetní práce (12.000 Kč), kancelářské potřeby, propagace 

(7.000 Kč), provozní náklady – telefon, pronájem sálu, cestovné, pozvánky na schůzi (7.500 Kč), 

kulturní a jiné akce – divadlo, večírek (8.500 Kč), jednodenní zájezdy – doprava (20.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 70.000 Kč 

doporučeno - návrh: 45.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 55.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 45.000 Kč 

10 Člověk v tísni, o.p.s. 
sídlo: Šafaříkova 635/24, Praha  |  pobočka: Rostislavova 26, Prostějov 

IČO: 257 55 277 

na podporu sociální služby Terénní programy – mzdové náklady pracovníků v terénních 

programech (326.831 Kč), energie – podíl na energiích Prostějovské kanceláře (3.240 Kč), 

nájem – podíl na nájemném Prostějovské kanceláře (6.480 Kč), školení a kurzy sociálních 

pracovníků (3.100 Kč), ostatní služby – supervize pracovníků, telefony, internet, tisk, grafické 

práce (8.664 Kč), materiálové náklady – kancelářské potřeby (4.800 Kč) 

Částka – žádost celkem: 353.115 Kč 

doporučeno - návrh: 11.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 11.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 30.000 Kč 

11 Člověk v tísni, o.p.s. 
sídlo: Šafaříkova 635/24, Praha  |  pobočka: Rostislavova 26, Prostějov 

IČO: 257 55 277 

na podporu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – mzdové náklady pracovníků 

ve službě SAS – hrubé mzdy, odvody, zákonné pojištění (272.021 Kč), energie – podíl na 

energiích Prostějovské kanceláře (3.240 Kč), nájem – podíl na nájmu Prostějovské kanceláře 

(6.480 Kč), školení a kurzy sociálních pracovníků (2.900 Kč), ostatní služby – supervize 

pracovníků, telefony, internet, tisk, grafické práce, svoz odpadu, úklid (7.936 Kč), materiální 

náklady – kancelářské potřeby a jiné materiálové náklady (4.800 Kč) 

Částka – žádost celkem: 297.377 Kč 

doporučeno - návrh: 10.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 10.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 10.000 Kč 

12 LIPKA, z.s. 
sídlo: Tetín 1506/1, Prostějov 

IČO: 440 53 991 

na poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory – osobní náklady na pracovníka                

a vedoucí zájmových útvarů a lektorů (250.000 Kč), energie (13.000 Kč), telefony a internet 

(5.000 Kč), služby (10.000 Kč), materiál na činnost a terapeutické aktivity (62.000 Kč), náklady 

na cestovné pracovníka při výletech (10.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 350.000 Kč 

odloženo 

 

Pozn.: Žadatel nezveřejnil účetní závěrku 

za rok 2019. 

13 LIPKA, z.s. 
sídlo: Tetín 1506/1, Prostějov 

IČO: 440 53 991 

na poskytování služby sociálně-terapeutická dílna – cukrárna – energie (150.000 Kč), telefony 

(6.000 Kč), materiál na terapeutickou činnost (130.000 Kč), vybavení dílny (30.000 Kč), 

čistící prostředky a hygienické pracovní pomůcky (34.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 350.000 Kč 

odloženo 

 

Pozn.: Žadatel nezveřejnil účetní závěrku 

za rok 2019. 
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 Název a sídlo žadatele / účel užití / požadovaná výše dotace Závěr z jednání komise 

14 LIPKA, z.s. 
sídlo: Tetín 1506/1, Prostějov 

IČO: 440 53 991 

na poskytování sociální služby Denní stacionář pro děti, mládež a dospělé osoby se zdravotním 

postižením – energie (300.000 Kč), služby (50.000 Kč), materiál na činnost a terapeutické 

aktivity (100.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 450.000 Kč 

odloženo 

 

Pozn.: Žadatel nezveřejnil účetní závěrku 

za rok 2019. 

15 LIPKA, z.s. 
sídlo: Tetín 1506/1, Prostějov 

IČO: 440 53 991 

na poskytování sociální služby chráněné bydlení – energie (150.000 Kč), drobné vybavení 

chráněného bydlení (80.000 Kč), materiál na terapeutickou činnost (60.000 Kč), telefon, 

internet, poštovné, ostatní spoje (8.000 Kč), opravy a udržování (92.000 Kč), kancelářské 

potřeby (10.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 400.000 Kč 

odloženo 

 

Pozn.: Žadatel nezveřejnil účetní závěrku 

za rok 2019. 

16 Podané ruce – osobní asistence 
sídlo: Zborovská 465, Frýdek-Místek  |  Polišenského 3, Prostějov 

IČO: 706 32 596 

na služby osobní asistence – osobní náklady pracovníků přímé péče (hrubé mzdy a odvody 

soc. a zdravotní pojištění) 

Částka – žádost celkem: 80.000 Kč 

doporučeno - návrh: 30.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 30.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 40.000 Kč 

 

B. Dotační titul: Dotace na činnost organizace pro oblast zdravotní 

Žádosti o poskytnutí dotace v částce nad 50.000 Kč 

 Název a sídlo žadatele / účel užití / požadovaná výše dotace Závěr z jednání komise 

17 Nejste sami – mobilní hospic, z.ú. 
sídlo: Wellnerova 301/20, Olomouc 

IČO: 048 71 243 

na mobilní specializovanou paliativní péči – mzdy lékařů (100.000 Kč), mzdy sester 

(150.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 250.000 Kč 

doporučeno - návrh: 75.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 75.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 50.000 Kč 

 

C. Dotační titul: Dotace na činnost organizace pro oblast sociální 

Žádosti o poskytnutí dotace v částce do 50.000 Kč (včetně) 

 Název a sídlo žadatele / účel užití / požadovaná výše dotace Závěr z jednání komise 

18 Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace 
sídlo: Jesenec č.p. 1, Jesenec 

IČO: 711 97 702 

na volnočasové aktivity pro uživatele domova a provoz domova: kulturní akce a výlety 

(8.000 Kč), terapie se zvířaty – krmení, potřeby, canisterapie (5.000 Kč), pracovní terapie                       

a pomůcky pro aktivizaci (5.000 Kč), sportovní hry (2.000 Kč), náklady na chod organizace 

– hygienický materiál, dezinfekční prostředky, energie, revize, školení (20.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 40.000 Kč 

doporučeno - návrh: 20.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 20.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 15.000 Kč 

19 SOS dětské vesničky, z.s. 
sídlo: Strakonická 98, Praha  |  pobočka: Plumlovská 68, Prostějov 

IČO: 004 07 933 

na SOS Kompas Prostějov – Asistované kontakty a předávání dětí: mzdové náklady 

(9.000 Kč), PHM (1.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 10.000 Kč 

doporučeno - návrh: 10.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 10.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 10.000 Kč 

20 Senioři Prostějova, z.s. 
sídlo: Vojáčkovo nám. 218/1, Prostějov 

IČO: 227 41 127 

na pravidelné setkávání seniorů – pronájem přednáškového sálu a červeného salonku Národního 

domu Prostějov (10.000 Kč), doprava při poznávacích a turistických akcích, vstupy do zámků                    

a muzeí (40.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 50.000 Kč 

doporučeno - návrh: 50.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 50.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 40.000 Kč 
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 Název a sídlo žadatele / účel užití / požadovaná výše dotace Závěr z jednání komise 

21 Mezi námi, o.p.s. 
sídlo: Nad Želivkou 903, Praha 6 

IČO: 022 67 217 

na mezigenerační setkávání v Prostějově: mzda lokálního koordinátora – DPP (36.000 Kč), 

materiál na setkání – výtvarné potřeby, papíry a drobné pomůcky na hudební a pohybové 

aktivity (12.000 Kč), cestovné – převoz pomůcek a materiálu na setkání (1.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 49.000 Kč 

doporučeno - návrh: 30.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 20.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: nežádáno 

 

Pozn.: Mgr. Alena Hálková se vzdala 

hlasování. 

22 Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. 
sídlo: Mečová 368/5, Brno 

IČO: 228 32 793 

na projekt „Obrana spotřebitele v Prostějově“: odměny odborných poradců – DPP (6.000 Kč), 

tisk informačních letáků se spotřebitelskou tématikou (4.200 Kč), kancelářské potřeby (2.000 Kč), 

odborná literatura (300 Kč) 

Částka – žádost celkem: 12.500 Kč 

doporučeno - návrh: 12.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 12.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 12.000 Kč 

23 Poradna při finanční tísni, o.p.s. 
sídlo: Hvězdova 1594/19, Praha 4 

IČO: 281 86 869 

na bezplatné poradenství zadluženým a předluženým (Výjezdní poradna Prostějov) – mzda 

poradce 

Částka – žádost celkem: 12.000 Kč 

doporučeno - návrh: 12.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 12.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 12.000 Kč 

24 Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace 
sídlo: Riegrovo nám. 159/15, Kroměříž 

IČO: 711 93 430 

na služby Domova se zvláštním režimem Strom života a Domova pro seniory U Kašny    

–  energie DZR Strom života (1.202 Kč), energie DPS U Kašny (17.600 Kč) 

Částka – žádost celkem: 18.802 Kč 

nedoporučeno - návrh: 0 Kč  

odůvodnění: služba není poskytována na 

území města Prostějov 

Poskytnuto r. 2020: nežádáno 

Poskytnuto r. 2019: nežádáno 

25 Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace 
sídlo: Na Vozovce 622/26, Olomouc 

IČO: 750 04 437 

na činnost Poradny pro rodinu Prostějov – materiál (5.000 Kč), energie (20.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 25.000 Kč 

doporučeno - návrh: 15.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 10.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 08.000 Kč 

26 Centrum pro rodinu Prostějov z.s. 
sídlo: Filipcovo nám. 20/4, Prostějov 

IČO: 228 44 597 

na projekt „Rodina – tam vše začíná 2021“ – část nájemného Filipcovo nám. 20/4, Prostějov 

(14.000 Kč), část nájemného nám. J. V. Sládka 2, Prostějov (8.000 Kč), uhrazení nájemného 

na víkendový program – Máma a já a Emanuel – vzácný čas s otcem (10.000 Kč), lektorné              

a mzdy (18.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 50.000 Kč 

doporučeno - návrh: 20.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 20.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 10.000 Kč 

 

D. Dotační titul: Dotace na činnost organizace pro oblast zdravotní 

Žádosti o poskytnutí dotace v částce do 50.000 Kč (včetně) 

 Název a sídlo žadatele / účel užití / požadovaná výše dotace Závěr z jednání komise 

27 Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 
sídlo: Vápenice 2985/3, Prostějov 

IČO: 005 99 212 

na poskytování první pomoci – zdravotnický materiál a zdravotnické potřeby (10.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 10.000 Kč 

doporučeno - návrh: 10.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 10.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 10.000 Kč 

 

E. Závěr 

Dne 25. 1. 2021 projednala Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova (dále jen „komise“) celkem 27 žádostí o poskytnutí 

dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2021. 

Žádosti dle dotačního titulu: 

 dotace na činnost organizace pro oblast sociální 

 16 žádostí v částce nad 50.000 Kč a 9 žádostí v částce do 50.000 Kč (včetně), 
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 dotace na činnost organizace pro oblast zdravotní 

 1 žádost v částce nad 50.000 Kč a 1 žádost v částce do 50.000 Kč (včetně). 

 

Po projednání bylo 22 žádostí doporučeno ke schválení, 1 žádost nebyla doporučena ke schválení a 4 žádosti byly odloženy.  

 

Celková výše doporučených dotací činí 1.319.000 Kč. 

 

 

Prostějov: 25. 1. 2021 

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

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


