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Příloha (Zápis č. 2/2021 z 15. jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova, konané 15. 2. 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 15. 2. 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 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 

doporučeno - návrh: 90.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 090.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 150.000 Kč 

2 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 

doporučeno - návrh: 90.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 75.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 75.000 Kč 

3 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 

doporučeno - návrh: 150.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 150.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 150.000 Kč 

4 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 

doporučeno - návrh: 120.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: nežádáno 

Poskytnuto r. 2019: nežádáno 

 

B. 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 

5 Hospic na Svatém Kopečku 
sídlo: nám. Sadové 4/24, Olomouc – Svatý Kopeček 

IČO: 736 34 671 

na Hospic na Svatém Kopečku – provozní náklady (elektřina a plyn) 

Částka – žádost celkem: 45.000 Kč 

doporučeno - návrh: 45.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 45.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 35.000 Kč 
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C. 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 

6 Charita Prostějov 
sídlo: Martinákova 3104/9, Prostějov 

IČO: 441 59 854 

na Domácí zdravotní a hospicovou péči – hrubé mzdy zdravotních sester (vč. odvodů) 

Částka – žádost celkem: 133.800 Kč 

doporučeno - návrh: 40.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: nežádáno 

Poskytnuto r. 2019: nežádáno 

7 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: 40.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 75.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 50.000 Kč 

Žádost č. 7 – žadatel Nejste sami – mobilní hospic, z.ú.: 

Opakované projednání žádosti na pokyn Rady města Prostějova. Doporučení komise ze dne 25. 1. 2021 bylo revokováno a na 

základě hromadného vyhodnocení všech obdržených žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Prostějova na mobilní (domácí) 

hospicovou péči, poskytovanou na území města Prostějova, komise doporučuje poskytnutí dotace v částce dle doporučení uvedeného 

výše. 

 

D. Závěr 

Dne 15. 2. 2021 projednala Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova (dále jen „komise“) celkem 7 žádostí o poskytnutí 

dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2021. 

Žádosti dle dotačního titulu: 

 dotace na činnost organizace pro oblast sociální 

 4 žádosti v částce nad 50.000 Kč a 1 žádost v částce do 50.000 Kč (včetně), 

 dotace na činnost organizace pro oblast zdravotní 

 2 žádosti v částce nad 50.000 Kč. 

 

Po projednání bylo všech 7 žádostí doporučeno ke schválení. 

 

Celková výše doporučených dotací činí 575.000 Kč. 

 

 

Prostějov: 15. 2. 2021 

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

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


