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Počet listů: 1 příloh: 1 listů příloh: 1 
ZÁPIS č. 3/2021 

z 16. jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova                

(jednání per rollam, hlasování v termínu 23.-28. 3. 2021) 
 

 

Přítomni: - 

Omluveni: - 

Neomluveni: -  

Přizváni: - 

Program: Byty v režimu nízkopříjmových skupin obyvatel 

 

Jednání komise se uskutečnilo per rollam, a to elektronickým korespondenčním hlasováním. Členové 

komise obdrželi e-mail s podkladem pro jednání dne 23. 3. 2021 s termínem pro odevzdání návrhů do 

26. 3. 2021.  

Jednání komise bylo realizována na základě žádosti Domovní správy Prostějov, s.r.o., která předložila 

materiál, na základě kterého členové komise hlasovali. Členové komise své hlasy zasílali průběžně 

v termínu 23.-28. 3. 2021 (na základě rozhodnutí předsedy komise byl započítán také hlas, který byl 

zaslán 28. 3. 2021). Hlasování se do 28. 3. 2021 zúčastnilo 11 členů, 1 člen nemá zřízenu e-mailovou 

schránku (tel. omluva ze strany člena), 1 člen se zdržel hlasování a 2 členové odpověď nezaslali. 

Dílčí zápis doplněný o závěry komise tvoří samostatnou přílohu tohoto zápisu. 

 

Vyjádření Mgr. Aleny Hálkové, členky komise, z 26. 3. 2021: 

„reaguji na Pracovní materiál k jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova dne 26. 3. 2020 

(správně jde o rok 2021) per rollam.  

Pokud jej lze považovat za návrh usnesení, které má být přijato (ve smyslu čl. 6 bod 4. věty třetí jednacího 

řádu komisí Rady města Prostějova v platném znění), považuji jej za nehlasovatelné pro nedostatečné 

doložení podkladů. Návrh usnesení byl sice doložen Pracovním materiálem k jednání Komise sociální 

a zdravotní Rady města Prostějova dne 26. 3. 2021 (jednání per rollam), nicméně jednotlivé žádosti 

nebyly ani jeho přílohou (s výjimkou osobního dopisu žadatelky ad A), ani nebyly členům komise 

předloženy k nahlédnutí ani se o nich nevedla diskuze.  

Žádám, abyste toto mé konstatování pojali do zápisu z jednání komise.“ 

 

Vyjádření tajemníka a předsedy komise: 

Dne 24. 3. 2021 zaslala Mgr. Hálková e-mail s žádostí o zaslání všech posuzovaných žádostí o přidělení 

bytu v elektronické podobě, jelikož by ráda „opřela své hlasování o relevantní fakta, nikoli o tvrzení“. 

Domovní správa Prostějov, s.r.o., na základě této žádosti umožnila osobní nahlédnutí do žádostí s tím,                   
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že s nahlížející osobou bude sepsán protokol o nahlédnutí do spisu. Mgr. Hálková tuto možnost nevyužila, 

dle vyjádření z důvodu pracovního vytížení. O prodloužení termínu pro hlasování Mgr. Hálková 

nepožádala. 

 

Tajemník komise materiály v souladu s čl. 5 odst. 5. Jednacího řádu komisí Rady města Prostějova pouze 

rozesílá, a to rozhodne-li předseda komise nebo jeví-li se tak účelné vzhledem k obsahu či rozsahu věci, 

která má být projednána. Tajemník komise není odpovědný za zpracování materiálů pro jednání komise. 

Předkladatel materiálu je obvykle uveden v programu pro jednání a osoba zpracovatele je uvedena příp. 

také v samotném materiálu. Za předkládaný materiál k bytové problematice a správnost uvedených 

informací odpovídá Domovní správa Prostějov, s.r.o. 

 

Jelikož žádosti o byty v majetku města Prostějova, které vede v evidenci Domovní správa Prostějov, s.r.o., 

obsahují mj. také informace, k jejichž nakládání je zmocněna pouze Domovní správa Prostějov, s.r.o.                    

(a příp. kontrolní orgán) – např. informace o bezdlužnosti nebo dluzích žadatele vůči městu, o nezletilých 

dětech, které budou v bytě bydlet společně s žadatelem, mohou zde být obsaženy údaje o zdravotním 

stavu žadatele apod. – shodně s Domovní správou Prostějov, s.r.o., nedoporučujeme zasílat žádosti 

elektronickou formou. Opakovaně dále sdělujeme, že tajemník komise nemá do žádostí přístup, členům 

komise pak bylo doposud vždy na jejich žádost umožněno osobní nahlédnutí do žádostí (spisů).  

 

Článek 5. odst. 1. písm. c) Evropského nařízení, známého jako GDPR, hovoří o tzv. minimalizaci osobních 

údajů. Tzn., že nemá docházet ke shromažďování a dalšímu zpracovávání osobních údajů nad míru 

nezbytně nutnou pro dosažení konkrétního účelu. Je nezbytné mít vždy na paměti, že předmětné žádosti 

obsahují nejen osobní údaje, ale v tomto příp. i tzv. „zvláštní kategorie osobních údajů“ (dříve „citlivé 

údaje“) dle čl. 9. GDPR a tyto je třeba chránit o to více.  

 

Domovní správa Prostějov, s.r.o., potvrdila, že informace uvedené v materiálu, který členové komise 

obdrželi, jsou ve vztahu k obsahu žádostí pravdivé a zahrnují nezbytné údaje pro rozhodnutí členů komise. 

 
 

 

Prostějov: 29. 3. 2021 
 

 

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

 

  

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

 

 

 

Příloha 

Dílčí zápis z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova (jednání per rollam) 


