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Počet listů: 1 příloh: 2 listů příloh: 3 
ZÁPIS č. 4/2021 

z 17. jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova,                

konané 6. 4. 2021 
 

 

Přítomni: MUDr. Bohuslav Machaň, Mgr. Alena Hálková, Ludmila Jeričová, Tomáš Kaštyl, Eva Kletenská, 

Mgr. Věra Králová, Alena Pagáčová, Mgr. Zdeňka Roháčková, Milada Tomčiaková, Mgr. Jana Valentová, 

Jiří Vejvoda  

Omluveni: Dagmar Faltýnková, MUDr. Pavel Holík, Eliška Komárková 

Neomluveni: Radka Aujezdská 

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

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

 2.  Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2021 

 3. Různé 

 4.  Závěr  

 

Jednání komise se uskutečnilo 6. 4. 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.  

 

K jednotlivým bodům programu: 

1) Byty zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou 

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 8 žádostí o byt v DPS. Projednána byla dále 

také jedna žádost o nové posouzení zdravotního stavu žadatele o byt v DPS. 

Jednání komise se zúčastnil zástupce Domovní správy Prostějov, s.r.o. Dotazy členů komise byly 

zodpovídány průběžně při projednávání jednotlivých žádostí. 

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

 

2) Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2021 

Komise projednala celkem 32 žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2021 

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

oblast zdravotní, Dotace na jednorázovou akci organizace pro oblast sociální). Po projednání byly 

všechny žádosti doporučeny ke schválení.  

Celková výše doporučených dotací činí 692.000 Kč. 

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

 Seniorská obálka – Mgr. Alena Hálková představila členům komise projekt Seniorská obálka. 

RNDr. Alena Rašková a tajemnice komise doplnily informace k danému projektu – projekt 

je realizován ve městě Prostějov od roku 2019, obálky byly seniorům distribuovány přes 

praktické lékaře, na akcích pořádaných městem Prostějov a jsou k dispozici na Odboru 

sociálních věcí Magistrátu města Prostějova. Tímto projektem se komise poprvé zabývala 

na svém jednání 20. 3. 2019. 

Více informací k projektu také na webu města Prostějova – odkazy: 

https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/aktualizace-seniorska-obalka-muze-zachranit-

zivot.html;  

https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/seniorska-obalka-muze-zachranit-zivot.html;  

https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/seniorska-obalka-pomocnik-i-zachrance.html.  

 

 RNDr. Alena Rašková informovala členy komise o žádostech, které město Prostějov obdrželo: 

 žádost o poskytnutí peněžitého daru pro organizaci Zdravotní klaun, o.p.s., na realizaci 

pravidelných klauniád v Nemocnici Prostějov – žádost projedná Rada města Prostějova 

8. 4. 2021 (předložen návrh na poskytnutí daru ve výši 20.000 Kč); 

 žádost o účast v projektu sociální automobil pro spolek LIPKA, z.s. – projekt realizuje 

reklamní agentura KOMPAKT, spol. s r.o. Agentura oslovuje firmy v regionu 

s žádostí o finanční podporu nákupu vozidla, které bude sloužit pro každodenní 

realizaci sociálních služeb a denního stacionáře pro děti, mládež a dospělé osoby 

s těžkým zdravotním postižením, dále pro služby chráněného bydlení a sociálně-

terapeutickou dílnu. Příspěvky odvislé od finančních možností firmy jsou pak 

kompenzované čtyřletou reklamou na daném vozidle, aby si firma mohla dát 

poskytnutý příspěvek do nákladů. Tento projekt město Prostějov podpořilo již 

v minulosti (např. v roce 2017 byl pořízen automobil pro Charitu Prostějov). 

Závěr: Komise po projednání doporučuje projekt pořízení sociálního automobilu 

pro spolek LIPKA, z.s., podpořit z rozpočtu města Prostějova částkou 50.000 Kč. 

 

 MUDr. Bohuslav Machaň všechny přítomné upozornil, že členové komise a osoby na jednání 

komise přizvané jsou vázáni mlčenlivostí, nejsou tedy oprávněni sdělovat obsah jednání                   

a projednávané skutečnosti třetím osobám. Stanovisko komise je oprávněn sdělovat předseda 

komise nebo jím pověřený člen komise nebo tajemník komise (více viz také Jednací řád 

komisí Rady města Prostějova). 

 

 Paní Eva Klentenská požádala o zaslání kontaktů na ostatní členy komise – členové komise 

souhlasí se zasláním svých osobních údajů (kontaktů) ostatním členům komise – zajistí 

tajemnice komise. 

 
 Odbor rozvoje a investic MMPv se prostřednictvím tajemníků komisí obrátil na jednotlivé 

komise Rady města Prostějova – členové komise obdrželi 1. 4. 2021 e-mailem předběžný návrh 

otázek k dotazníkovému šetření pro nový strategický plán – oblast „společnost se zaměřením 

na volnočasové aktivity“. Návrhy na úpravu či doplnění dotazníku mohou členové komise 

zasílat v termínu do 8. 4. 2021 na e-mail tajemnice komise, která následně zašle všechny 

podněty členů komise hromadně na Odbor rozvoje a investic MMPv. 

 

 

https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/aktualizace-seniorska-obalka-muze-zachranit-zivot.html
https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/aktualizace-seniorska-obalka-muze-zachranit-zivot.html
https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/seniorska-obalka-muze-zachranit-zivot.html
https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/seniorska-obalka-pomocnik-i-zachrance.html
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4) Závěr 

Příští jednání komise se uskuteční 5. 5. 2021. Místo a čas jednání budou upřesněny v pozvánce. 
 

 

 

Prostějov: 6. 4. 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 6. 4. 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 6. 4. 2021) 


