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Příloha (Zápis č. 4/2021 z 17. jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova, konané 6. 4. 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 6. 4. 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 Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc* 
sídlo: U Botanické zahrady 828/4, Olomouc 

IČO: 082 43 867 

na ranou péči (děti ve věku 0-7 let se zdravotním postižením): materiálové náklady – pomůcky, 

PHM, kancelářské potřeby a ostatní materiál (6.000 Kč), DDHM (2.000 Kč), nájem a energie 

(6.000 Kč), služby – opravy a udržování, služby IT, zpracování mezd, metodické služby (8.000 Kč), 

ostatní služby – zákonné pojištění vozidel a dálniční známky (5.000 Kč), osobní náklady – hrubé 
mzdy sociálních pracovníků a odvody zaměstnavatele (33.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 60.000 Kč 

doporučeno - návrh: 20.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 30.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 13.500 Kč 

2 Charita Prostějov 
sídlo: Martinákova 3104/9, Prostějov 

IČO: 441 59 854 

na Domov Daliborka – chráněné bydlení: energie (elektřina, voda) 

Částka – žádost celkem: 150.000 Kč 

doporučeno - návrh: 50.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 50.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 50.000 Kč 

3 Charita Prostějov 
sídlo: Martinákova 3104/9, Prostějov 

IČO: 441 59 854 

na pečovatelskou službu: spotřeba PHM (95.000 Kč), opravy a udržování vozového parku 

(30.000 Kč), energie (8.000 Kč), telefony, internet, webová aplikace (11.100 Kč), školení (20.000 

Kč), softwarové služby (15.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 179.100 Kč 

doporučeno - návrh: 150.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 100.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 030.000 Kč 

 

* Od 1. 1. 2021 je činnost organizace na pobočce v Olomouci rozdělena na 2 samostatné pobočné spolky poskytující službu rané péče rozdílným 

cílovým skupinám. Pro rok 2021 byly podány 2 samostatné žádosti o poskytnutí dotace (každá žádost je podána pod jiným IČO; druhá žádost je 

zařazena pod orientačním č. 4 – viz níže). Dotace byla doposud poskytována na obě služby dohromady, a to v roce 2019 ve výši 13.500 Kč, v roce 2020                      

ve výši 30.000 Kč. Další 4.000 Kč organizace obdržela v roce 2020 na sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi (pro rok 2021 nežádáno; 

služba nyní spadá pod pobočku pro rodinu Olomouc). 
 

 

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

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

4 Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc 
sídlo: Střední Novosadská 356/52, Olomouc 

IČO: 750 95 009 

na celoroční zajištění činnosti sociální služby rané péče (děti ve věku 0-7 let se zrakovým 

a kombinovaným postižením): materiálové náklady – spotřební materiál, kancelářské pomůcky, 

PHM, DDHM (5.000 Kč), materiálové náklady – pomůcky a hračky pro děti, odborné publikace 

(5.000 Kč), ostatní služby – nájem a energie (4.000 Kč), ostatní služby – metodické, IT, ekonomické 

a právní, cestovné, telekom (2.000 Kč), mzdové náklady – hrubé mzdy a odvody (20.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 36.000 Kč 

doporučeno - návrh: 12.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: viz č. 1 

Poskytnuto r. 2019: viz č. 1 

5 Jdeme Autistům Naproti z.s. 
sídlo: Žilinská 198/26a, Olomouc 

IČO: 270 41 972 

na sociální službu rané péče: cestovné (2.000 Kč), spotřební materiál (8.000 Kč), semináře, 

školení (15.000 Kč), jiné služby (10.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 35.000 Kč 

doporučeno - návrh: 8.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 10.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 03.000 Kč 
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 Název a sídlo žadatele / účel užití / požadovaná výše dotace Závěr z jednání komise 

6 Maltézská pomoc, o.p.s. 
sídlo: Lázeňská 485/2, Praha 

IČO: 267 08 451 

na rozvoj dobrovolnictví pro osamocené seniory a osoby se zdravotním postižením 

v Prostějově – kancelářské potřeby, tisk, propagace (5.000 Kč), mzda koordinátora dobrovolníků 

(30.000 Kč), pronájem kanceláře (5.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 40.000 Kč 

doporučeno - návrh: 20.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 20.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: - 

7 Charita Prostějov 
sídlo: Martinákova 3104/9, Prostějov 

IČO: 441 59 854 

na Domov Daliborka – odlehčovací služba: energie – elektřina, voda (36.050 Kč), softwarové 

služby (13.950 Kč) 

Částka – žádost celkem: 50.000 Kč 

doporučeno - návrh: 50.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 50.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 77.000 Kč 

8 Charita Prostějov 
sídlo: Martinákova 3104/9, Prostějov 

IČO: 441 59 854 

na Sociální rehabilitaci Cesta: židle (26.000 Kč), pomocný materiál (3.000 Kč), zákonný účetní 

audit (8.200 Kč), softwarové služby (9.000 Kč), zákonné pojištění auta (2.500 Kč) 

Částka – žádost celkem: 48.700 Kč 

doporučeno - návrh: 47.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 47.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 20.000 Kč 

9 Žebřík, z. s. 
sídlo: Raisova 1159, Prostějov 

IČO: 270 19 896 

na Integrační aktivity pro cizince – nájemné (10.000 Kč), účetní služby (1.000 Kč), kancelářský 

materiál včetně tonerů (4.000 Kč), pojistné a internet (1.500 Kč), DPP lektorů a animátorů 

projektových aktivit (18.000 Kč), materiál – tvořivé dílny, kulinářské podvečery, dětské 

aktivity, odměny dětem (15.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 49.500Kč 

doporučeno - návrh: 20.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 20.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 20.000 Kč 

10 Žebřík, z. s. 
sídlo: Raisova 1159, Prostějov 

IČO: 270 19 896 

na projekt „Pro zdravou rodinu“ – kancelářské potřeby (4.000 Kč), nájemné – prostory realizace 

projektu (28.000 Kč), ekonomické služby – účetní a mzdová agenda (4.000 Kč), jiné služby – lektoři 

pro cílovou skupinu, pojištění prostor, revize zařízení, bankovní poplatky (10.000 Kč), spoje – 

internet (2.500 Kč), školení BOZP (1.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 49.500 Kč 

doporučeno - návrh: 30.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 30.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 30.000 Kč 

11 TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. 
sídlo: I. P. Pavlova 184/69, Olomouc | Regionální pracoviště Prostějov, Kostelecká 17 

IČO: 258 62 294 

na podporu činnosti Regionálního střediska v Prostějově – nájem, služby, energie, telefon, 

internet, poštovné, kopírování, tisk (16.000 Kč), cestovné (3.000 Kč), materiál do kurzů pro 

klienty, kancelářské potřeby, spotřební materiál (6.000 Kč), opravy a údržba (2.000 Kč), 

vzdělávací kurzy – povinné vzdělávání sociálních pracovníků, supervize (9.000 Kč), odměna 

lektorovi zvukové střelby pro osoby se zrakovým postižením (1.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 37.000 Kč 

doporučeno - návrh: 20.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 20.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 20.000 Kč 

12 TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. 
sídlo: I. P. Pavlova 184/69, Olomouc | Regionální pracoviště Prostějov, Kostelecká 17 
IČO: 258 62 294 

na projekt „Jóga 2021“ pro osoby se zrakovým postižením – odměna lektorce jógy 

Částka – žádost celkem: 14.000 Kč 

doporučeno - návrh: 6.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 6.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: - 

13 Armáda spásy v České republice, z. s. 
sídlo: Petržílkova 2565/23, Praha 

IČO: 406 13 411 

na Centrum sociálních služeb Šumperk – spotřeba energie 

Částka – žádost celkem: 25.000 Kč 

doporučeno - návrh: 15.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 10.000 Kč (dar) 

Poskytnuto r. 2019: - 

14 Linka bezpečí, z.s. 
sídlo: Ústavní 95, Praha 

IČO: 613 83 198 

na Linku bezpečí pro dětí a mládež – vedení účetnictví, zpracování a vedení mezd (20.000 Kč), 

supervize, odborné konzultace, psychologické poradenství (15.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 35.000 Kč 

doporučeno - návrh: 5.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 5.000 Kč 

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

15 Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis 

herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, z. s. 
sídlo: Kostelecká 4165/17, Prostějov 

IČO: 644 39 178 

na Poradenské centrum „Sedmikráska“ – pomoc lidem s celiakií: nájemné (4.500 Kč), 

telefon, internet, poštovné (5.500 Kč), kancelářské potřeby (1.000 Kč), provoz webových 

stránek (3.000 Kč), přednášky, osvěta veřejnosti (1.000 Kč), Květnové setkání celiaků Praha 

(10.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 25.000 Kč 

doporučeno - návrh: 15.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 15.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 15.000 Kč 

16 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Radost 
sídlo: Barákova 2715/23, Prostějov 

IČO: 479 22 281 

na provozní výdaje Klubu Radost: poplatky do střešní organizace ARPZPD v ČR (4.000 Kč), 

internetové připojení, provoz www stránek, telefonní hovory (9.600 Kč), kancelářské potřeby, 

kopírování, náplně do tiskáren (2.000 Kč), poštovné a poštovní známky (3.000 Kč), bankovní 
poplatky (2.000 Kč), drobné propagační předměty s logem klubu (1.400 Kč) 

Částka – žádost celkem: 22.000 Kč 

doporučeno - návrh: 22.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 22.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 16.000 Kč 

17 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, 

zapsaný spolek 
sídlo: Krakovská 1695/21, Praha    pobočka: Svatoplukova 15, Prostějov 

IČO: 653 99 447 

na Sociálně aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením: mzda úklidového 

pracovníka (6.000 Kč), drobný materiál, čistící a hygienické prostředky (3.000 Kč), psací 

potřeby, toner (2.000 Kč), ekonomické a ostatní služby (8.000 Kč), telefonní poplatky, 
internet a poštovné (3.000 Kč), nájem včetně služeb (23.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 45.000 Kč 

doporučeno - návrh: 36.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 36.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 36.000 Kč 

18 Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace 
sídlo: Soběsuky 95, Plumlov 

IČO: 709 39 284 

na volnočasové aktivity a akce pro uživatele domova – koncerty a společenská setkání 

(3.000 Kč), pohybové aktivity a sportovní hry (2.000 Kč), výlety (2.000 Kč), terapie se zvířaty 
(1.000 Kč), materiál a pomůcky pro aktivizaci či pracovní terapii (2.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 10.000 Kč 

doporučeno - návrh: 10.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 10.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 10.000 Kč 

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

IČO: 228 44 897 

na podporu klubu deskových her – nájemné včetně energií na rok 2021 (5.000 Kč), skládací 

herní stoly v základním provedení (7.380 Kč), doplnění a rozšíření herních sestav (3.620 Kč), 
náplně do 3D tiskárny (2.000 Kč), odměny na Den deskových her (1.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 19.000 Kč 

doporučeno - návrh: 3.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: - 

Poskytnuto r. 2019: - 

20 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. 
sídlo: Tetín 1506/1, Prostějov 

IČO: 253 42 924 

na ergoterapii handicapovaných žáků: materiál k podpoře handicapovaných žáků 

Částka – žádost celkem: 30.000 Kč 

doporučeno - návrh: 20.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 20.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 20.000 Kč 

21 Prostějovští vozíčkáři, spolek 
sídlo: Kostelecká 4165/17, Prostějov 

IČO: 266 78 748 

na celoroční činnost spolku: nájem včetně energií a služeb (5.300 Kč), provozní náklady (500 Kč), 
jednodenní zájezd bezbariérovým autobusem – doprava (12.200 Kč) 

Částka – žádost celkem: 18.000 Kč 

doporučeno - návrh: 18.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 15.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 14.000 Kč 

22 ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 
sídlo: Dr. Horáka 2611/24, Prostějov 

IČO: 479 22 516 

na projekt Stromy života (mezigenerační programy): barevné tonery, laminovačka a folie 

(10.000 Kč), sádrové formy na keramiku, litá hlína, glazury s floty (13.999 Kč), dekorační a kreativní 

doplňky, papíry pro scrapbook, ostatní výtvarný materiál (11.000 Kč), embosovací stroj pro 

výrobu přáníček, razidla k embosovacímu stroji (9.000 Kč), kovové šablony a děrovačky 

(2.000 Kč), logické hry na rozvoj myšlení (4.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 49.999 Kč 

doporučeno - návrh: 30.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 20.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: - 
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B. 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 

23 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. 
sídlo: Tetín 1506/1, Prostějov 

IČO: 253 42 924 

na projekt prevence zdraví – rehabilitace ve Výšovicích (fyzioterapie) 

Částka – žádost celkem: 5.100 Kč 

doporučeno - návrh: 5.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 05.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 15.000 Kč 

24 ONKO DIANA PROSTĚJOV, z.s. 
sídlo: Svatoplukova 2598/15, Prostějov 

IČO: 061 78 596 

na ozdravné a rekondiční pobyty: jednodenní zájezdy – doprava a vstupné (10.000 Kč), rekondiční 

pobyt – doprava a ubytování (20.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 30.000 Kč 

doporučeno - návrh: 20.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 20.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 10.000 Kč 

 

C. Dotační titul: Dotace na jednorázovou 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 

25 Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace 
sídlo: Lidická 86, Prostějov 

IČO: 479 21 293 

na projekt Babiččina zahrádka: rostliny a semínka pro výsadku zahrádky (8.000 Kč), substrát a 
zemina (2.000 Kč), oplocení zahrádky (4.000 Kč), dekorace do zahrádky (2.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 16.000 Kč 

doporučeno - návrh: 8.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: - 

Poskytnuto r. 2019: - 

26 Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace 
sídlo: Lidická 86, Prostějov 

IČO: 479 21 293 

na projekt Klub Pod Lípou: retro spotřebiče – lednice, kávovar, rádio (20.000 Kč), nábytek 
(12.000 Kč), retro doplňky (6.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 38.000 Kč 

doporučeno - návrh: 10.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: - 

Poskytnuto r. 2019: - 

27 Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace 
sídlo: Lidická 86, Prostějov 

IČO: 479 21 293 

na projekt Cvičná kuchyně: kuchyňská linka 

Částka – žádost celkem: 30.000 Kč 

doporučeno - návrh: 15.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: - 

Poskytnuto r. 2019: - 

28 Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace 
sídlo: Lidická 86, Prostějov 

IČO: 479 21 293 

na akci Vinobraní – zahradní slavnost: výzdoba (3.000 Kč), občerstvení (3.000 Kč), hudba 
(6.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 12.000 Kč 

doporučeno - návrh: 6.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: - 

Poskytnuto r. 2019: - 

29 Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace 
sídlo: Lidická 86, Prostějov 

IČO: 479 21 293 

na projekt Bejvávalo… aneb staré dobré časy: police (6.000 Kč), dekorativní písmena (2.000 Kč), 

řemeslné výrobky (10.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 18.000 Kč 

doporučeno - návrh: 2.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: - 

Poskytnuto r. 2019: - 

30 Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace 
sídlo: Lidická 86, Prostějov 

IČO: 479 21 293 

na výrobu keramické dekorace: hlína točířská a licí (8.000 Kč), glazury (1.000 Kč), sádrové formy 
(5.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 14.000 Kč 

doporučeno - návrh: 10.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 10.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: - 

31 Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace 
sídlo: Lidická 86, Prostějov 

IČO: 479 21 293 

na akci Babiččin košík – podzimní soutěž: košíky, dekorace a materiál na výrobu košíků 
(7.000 Kč), ceny do soutěže (1.000 Kč), drobné ceny pro děti (1.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 9.000 Kč 

doporučeno - návrh: 4.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: - 

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

32 Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace 
sídlo: Lidická 86, Prostějov 

IČO: 479 21 293 

na akci Setkání u betléma: zvířátka do betlému (3.000 Kč), občerstvení (1.000 Kč), osvětlení 
betlému (2.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 6.000 Kč 

doporučeno - návrh: 5.000 Kč  

Poskytnuto r. 2020: 5.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 7.000 Kč (OŠKS) 

 

D. Závěr 

Dne 6. 4. 2021 projednala Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova (dále jen „komise“) celkem 32 žádostí o poskytnutí 

dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2021. 

Žádosti dle dotačního titulu: 

 dotace na činnost organizace pro oblast sociální 

 3 žádosti v částce nad 50.000 Kč a 19 žádostí v částce do 50.000 Kč (včetně), 

 dotace na činnost organizace pro oblast zdravotní 

 2 žádosti v částce do 50.000 Kč (včetně), 

 dotace na jednorázovou akci organizace pro oblast sociální 

 8 žádostí v částce do 50.000 Kč (včetně). 

 

Po projednání bylo všech 32 žádostí doporučeno ke schválení. 

 

Celková výše doporučených dotací činí 692.000 Kč. 

 

 

Prostějov: 6. 4. 2021 

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

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


