
1 

 

Příloha č. 2 (Zápis č. 5/2021 z 18. jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova, konané 9. 6. 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 9. 6. 2021) 
 
 

A. 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 

1 Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace 
sídlo: Nádražní 94, Tovačov 

IČO: 619 85 872 

na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociální služby „domov pro seniory“ 

a „domov se zvláštním režimem“ – plyn, voda, el. energie 

Částka – žádost celkem: 5.000 Kč 

nedoporučeno - návrh: 0 Kč  

důvod: podaná žádost nesplňuje 

podmínky dle Zásad poskytování dotace   

a návratné finanční výpomoci z rozpočtu 

statutárního města Prostějova, které                    

ve znění dodatku č. 5 schválilo usnesením 

č. 1078 Zastupitelstvo města Prostějova 

dne 16. 6. 2020 

Poskytnuto r. 2020: - 

Poskytnuto r. 2019: - 

2 Klub stomiků Prostějov, z.s. 
sídlo: Mathonova 291/1, Prostějov 

IČO: 479 21 447 

na celoroční činnost spolku: pronájem místnosti (2.000 Kč), poštovné (2.000 Kč), kancelářské 

potřeby (4.000 Kč), provoz a údržba webových stránek (2.000 Kč), úhrada autobusové dopravy 

na rehabilitační zájezd (5.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 15.000 Kč 

doporučeno - návrh: 15.000 Kč  

Pozn.: Žádost projednána podmíněně – návrh 

s doporučením komise na poskytnutí dotace 
bude předložen Radě města Prostějova                   

ke schválení pouze v příp. zveřejnění účetní 

závěrky žadatele za rok 2019 ve sbírce listin. 
 

Poskytnuto r. 2020: 15.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 10.000 Kč 

 

B. Dotační titul: Dotace na jednorázovou akci organizace pro oblast sociální 

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

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

3 Mezi námi, o.p.s. 
sídlo: Nad Želivkou 903, Praha 6 

IČO: 022 67 217 

na akci OPĚT SPOLU! Podzimní mezigenerační setkání v Prostějově: materiál – odměny               

do soutěže (1.500 Kč), materiál – výrobky (1.500 Kč), Divadlo Sandry Riedlové – Africká 

pohádka (5.000 Kč), cestovné koordinátorů (1.000 Kč), drobné občerstvení pro děti a seniory 

(4.000 Kč), propagace – letáky, diplomy a medaile (1.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 14.000 Kč 

závěr: komise po projednání doporučuje 

žadateli požádat o rozšíření účelu užití 

dotace, poskytnuté na rok 2021                          

na mezigenerační setkávání v Prostějově    

na základě usnesení Rady města 

Prostějova č. 1136 ze dne 9. 2. 2021                             

(č. smlouvy OSV/21/21/04) 

Mezigenerační setkávání v Prostějově: 

Poskytnuto r. 2020: 30.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 20.000 Kč 

 

Zdrželi se hlasování – 2 členové. 

 

C. Dotační titul: Dotace na jednorázovou 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 

4 Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace 
sídlo: Aksamitova 557/8, Olomouc 

IČO: 008 49 103 

na vybavení sanitních vozidel výjezdové základny Prostějov – nákup dezinfekčního přístroje 

Nocospray 

Částka – žádost celkem: 83.500 Kč 

doporučeno - návrh: 83.500 Kč  

Dovybavení sanitních vozidel výjezdové 

základny Prostějov: 

Poskytnuto r. 2020: 44.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 52.000 Kč 
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D. Závěr 

Dne 9. 6. 2021 projednala Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova (dále jen „komise“) celkem 4 žádosti o poskytnutí dotace 

z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2021. 

Počet projednaných žádostí dle dotačního titulu: 

 dotace na činnost organizace pro oblast sociální 

 2 žádosti v částce do 50.000 Kč (včetně), 

 dotace na jednorázovou akci organizace pro oblast sociální 

 1 žádost v částce do 50.000 Kč (včetně), 

 dotace na jednorázovou akci organizace pro oblast zdravotní 

 1 žádost v částce nad 50.000 Kč. 

 

Po projednání byly 2 žádosti doporučeny ke schválení, 1 žádost nebyla doporučena ke schválení a u 1 žádosti bylo doporučeno 

žadateli požádat o rozšíření účelu užití již schválené dotace na rok 2021. 

 

Celková výše doporučených dotací činí 98.500 Kč. 

 

 

Prostějov: 9. 6. 2021 

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

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


