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Počet listů: 1 příloh: 2 listů příloh: 2 
ZÁPIS č. 6/2021 

z 19. jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova,                

konané 8. 9. 2021 
 

 

Přítomni: MUDr. Bohuslav Machaň, Radka Aujezdská, Dagmar Faltýnková, MUDr. Pavel Holík, 

Ludmila Jeričová, Eva Kletenská, Eliška Komárková, Alena Pagáčová, Mgr. Zdeňka Roháčková,                    

Mgr. Jana Valentová, Jiří Vejvoda  

Omluveni: Mgr. Alena Hálková, Mgr. Věra Králová, Milada Tomčiaková 

Neomluveni: Tomáš Kaštyl 

Přizváni: Marie Hájková 

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

skupin obyvatel 

 2.  Dotace a dary z rozpočtu města Prostějova na rok 2021 

 3. Různé 

 4.  Závěr  

 

Jednání komise se uskutečnilo 8. 9. 2021 od 15.00 h v prostorách SENZA družstva, chráněné dílny 

(Tylova 4236/44, Prostějov). Jednání zahájil předseda komise MUDr. Bohuslav Machaň, který přivítal 

přítomné a seznámil je s programem jednání.  

Následně předal předseda komise slovo panu Jiřímu Vejvodovi, který členům stručně představil historii                         

a činnost chráněné dílny, seznámil je s počty zaměstnanců, strukturou odběratelů apod. Přítomným byla 

nabídnuta možnost prohlídky prostor organizace (realizováno po ukončení jednání komise). 

 

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 15 žádostí o byt v DPS. V rámci dalších bodů 

předloženého materiálu komise projednala 1 žádost o výměnu bytu v DPS a dále 2 žádosti o přidělení 

bytu v režimu nízkopříjmových skupin obyvatel.  

Jednání komise se zúčastnil opět také 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 a dary z rozpočtu města Prostějova na rok 2021 

Členové komise byli informováni o dotacích, které Rada města Prostějova schválila v období 7-8/2021. 
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Dotace na jednorázovou akci organizace pro oblast sociální ve výši 43.000 Kč – schválila Rada města 

Prostějova 13. 7. 2021 (usnesení č. 1611) 

žadatel – příjemce dotace: Potravinová banka v Olomouckém kraji z.s., sídlem Řepčínská 2/39, 

Olomouc, IČO 044 63 528 

 na pořízení DHM – nákup vybavení (teploměrů do skladů, lednic a mrazáků, regálů, uzavíratelných 

boxů, vah a dalšího vybavení). 
 

Dotace na jednorázovou akci organizace pro oblast sociální ve výši 30.000 Kč – schválila Rada města 

Prostějova 17. 8. 2021 (usnesení č. 1736) 

žadatel – příjemce dotace: Charita Prostějov, sídlem Martinákova 3104/9, Prostějov, IČO 441 59 854 

 na akci Den Charity Prostějov „Již 30 let pomáháme…“ – montáž a demontáž pódia. 
 

Komise vzala výše uvedené informace na vědomí. 

 

Komise dále projednala 3 žádosti o poskytnutí dotace, 2 žádosti o poskytnutí peněžitého daru a 2 žádosti            

o rozšíření účelu užití a navýšení dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2021.  

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

 

3) Různé 

 Členové komise obdrželi informace o očkování osob bez přístřeší (informace poskytlo Azylové 

centrum Prostějov, o.p.s.). 
 

 Členové komise obdrželi informace o nevyhlášení bezdoplatkové zóny v Prostějově a rozhodnutí 

– nálezu Ústavního soudu ze dne 24. 8. 2021 (sp. zn. Pl. ÚS 40/17), kterým se ruší některá 

ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi. 
 

 Členové komise obdrželi pozvánku na akci „Svátek seniorů“, která se uskuteční 29. 9. 2021         

ve Společenském domě Prostějov (KaS). Akce bude uskutečněna v návaznosti na aktuální 

vládní opatření. 

 
V závěru jednání probíhala diskuze k vybraným tématům, byly zodpovídány dotazy členů komise. 

Následně byla realizována pro zájemce prohlídka prostor chráněné dílny. 

 

4) Závěr 

Příští jednání komise se uskuteční 6. 10. 2021. Místo a čas jednání budou upřesněny v pozvánce. 
 

 

Prostějov: 8. 9. 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 8. 9. 2021 

Příloha č. 2 – Přehled žádostí o poskytnutí dotace a daru z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2021 

(závěry z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova dne 8. 9. 2021) 


