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Počet listů: 1 příloh: 2 listů příloh: 2 
ZÁPIS č. 5/2021 

z 18. jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova,                

konané 9. 6. 2021 
 

 

Přítomni: MUDr. Bohuslav Machaň, Dagmar Faltýnková, Mgr. Alena Hálková, MUDr. Pavel Holík, 

Ludmila Jeričová, Tomáš Kaštyl, Eva Kletenská, Eliška Komárková, Mgr. Věra Králová, Alena Pagáčová, 

Milada Tomčiaková, Mgr. Jana Valentová, Jiří Vejvoda, Radka Aujezdská  

Omluveni: Mgr. Zdeňka Roháčková 

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

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

nízkopříjmových skupin obyvatel 

 2.  Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2021 

 3. Různé 

 4.  Závěr  

 

Jednání komise se uskutečnilo 9. 6. 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 a byty v režimu nízkopříjmových 

skupin obyvatel 

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 12 žádostí o byt v DPS.  

V rámci dalších bodů předloženého materiálu komise projednala 1 žádost o přednostní přidělení bytu 

v režimu nízkopříjmových skupin obyvatel a dále 5 žádostí o přidělení bytu v režimu nízkopříjmových 

skupin obyvatel. Projednána byla dodatečně také 1 žádost o přednostní přidělení bytu 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 4 žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2021 

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

organizace pro oblast sociální a Dotace na jednorázovou akci organizace pro oblast zdravotní).  

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

 Členové komise obdrželi informace k realizovanému projektu Seniorská obálka (verze 

v kapesním vydání), pro zájemce byly nové kartičky k dispozici. 

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

https://www.prostejov.eu/cs/samosprava/zdrave-mesto-prostejov-a-mistni-agenda-21/zdrave-

mesto-a-mistni-agenda-21-aktualne/seniorska-obalka.html;   

https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/seniorske-karticky-na-turistickem-informacnim-

centru.html.  
 

 Členové komise obdrželi letáček s přehledem pečovatelských služeb a služeb osobní asistence, 

poskytovaných na území města Prostějova – aktualizováno o novou službu VČELKA sociální 

služby o.p.s., která zahájila činnost v Prostějově od 1. 6. 2021. Více informací o službě na 

webových stránkách – odkaz: 

https://www.senior-care.cz/senior-care/nase-sluzby/;  

https://prostejovsky.denik.cz/ctenar-reporter/vcelka-socialni-sluzby-zrizuje-od-cervna-

detasovane-pracoviste-v-prostejove-2021.html.  
 

 Paní Dagmar Faltýnková se na přítomné obrátila s dotazem, jaké jsou možnosti pomoci 

rodině se zdravotně postiženým dítětem – získání finančních prostředků na léčbu dítěte s obrnou 

(pojišťovnou není hrazeno). Doporučeno obrátit se na Úřad práce ČR (příspěvek na pomůcky), 

nadační fondy, zřízení transparentního účtu pro sbírku. 

 

4) Závěr 

Příští jednání komise se uskuteční 8. 9. 2021. Místo a čas jednání budou upřesněny v pozvánce. 
 

 

 

Prostějov: 9. 6. 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 9. 6. 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 9. 6. 2021) 

https://www.prostejov.eu/cs/samosprava/zdrave-mesto-prostejov-a-mistni-agenda-21/zdrave-mesto-a-mistni-agenda-21-aktualne/seniorska-obalka.html
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https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/seniorske-karticky-na-turistickem-informacnim-centru.html
https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/seniorske-karticky-na-turistickem-informacnim-centru.html
https://www.senior-care.cz/senior-care/nase-sluzby/
https://prostejovsky.denik.cz/ctenar-reporter/vcelka-socialni-sluzby-zrizuje-od-cervna-detasovane-pracoviste-v-prostejove-2021.html
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