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Příloha č. 2 (Zápis č. 6/2021 z 19. jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova, konané 8. 9. 2021) 

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) 
 
 

A. Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2021 

A1. 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 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Poradenské centrum 

Prostějov, p.s. 
sídlo: Svatoplukova 2598/15, Prostějov 

IČO: 440 53 924 

na činnost Poradenského centra Prostějov: nájemné včetně služeb (20.500 Kč), telefon, internet 

(3.500 Kč), kancelářské a hygienické potřeby (2.500 Kč), kreativní materiál na SAS (2.000 Kč), 

odborná školení (5.500 Kč) 

Částka – žádost celkem: 34.000 Kč 

doporučeno - návrh: 34.000 Kč  
 

Poskytnuto r. 2020: 33.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: 30.000 Kč 

 

A2. 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 

2 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, 

zapsaný spolek (SONS ČR) 
sídlo: Krakovská 1695/21, Praha 

IČO: 653 99 447 

na akci Dny umění nevidomých: honorář pro hudebníka – Martin Deyl (2.000 Kč), odměna 

účinkujícím (1.071 Kč), tisk pozvánek (144 Kč), tisk propagačních materiálů (1.089 Kč), občerstvení 

pro členy (1.230 Kč), občerstvení pro hudebníky (466 Kč) 

Částka – žádost celkem: 6.000 Kč 

doporučeno - návrh: 6.000 Kč  
 

Poskytnuto r. 2020: 4.000 Kč 

Poskytnuto r. 2019: - 

 

Pozn.: Žadatel – SONS ČR – obdržel v roce 2021 dotaci z rozpočtu města Prostějova ve výši 36.000 Kč na Sociálně aktivizační služby pro osoby 

se zrakovým postižením realizované v rámci Oblastní odbočky Prostějov – mzda úklidového pracovníka, drobný materiál, čistící a hygienické 

prostředky, psací potřeby, toner, ekonomické a ostatní služby, telefonní poplatky, internet a poštovné, nájem vč. služeb (schváleno usnesením 

Rady města Prostějova č. 1305 ze dne 8. 4. 2021). 

 

A3. 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 

3 Andělé Stromu života p. s. 
sídlo: Kostelní 71/37, Nový Jičín 

IČO: 036 32 661 

na mobilní hospic Strom života – poskytování specializované paliativní péče: mzdy 

zdravotníků vč. odvodů (40.000 Kč), léky, zdravotnický materiál (10.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 50.000 Kč 

nedoporučeno - návrh: 0 Kč  

důvod: žadatel nedodržel zákonnou 

povinnost na zveřejnění účetní závěrky 

(příp. přehledu o majetku a závazcích) 

stanovenou mu zákonem č. 221/2015 Sb., 

kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb.,                    

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

a dále zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných 

rejstřících právnických a fyzických osob     

a o evidenci svěřenských fondů, v platném 

znění 

Poskytnuto r. 2020: - 

Poskytnuto r. 2019: - 

 

B. Žádosti o poskytnutí peněžitého daru (v částce do 20.000 Kč) 

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

1 Senioři Komárov s.r.o. 
sídlo: Komárov č.p. 262, Komárov (Olomoucký kraj – Šternberk) 

IČO: 026 66 464 

poskytnutí finančního daru na provozní výdaje Domova pro seniory Komárov 

nedoporučeno - návrh: 0 Kč  

Poskytnuto r. 2020: - 

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

2 Sociální služby města Přerova, p.o. 
sídlo: Kabelíkova 3217/14a, Přerov 

IČO: 495 58 854 

poskytnutí účelově neurčeného daru na podporu sociální služby denní stacionář pro osoby 

s mentálním a kombinovaným postižením 

nedoporučeno - návrh: 0 Kč  

Poskytnuto r. 2020: - 

Poskytnuto r. 2019: - 

 

C. Žádost o navýšení a rozšíření účelu užití dotace na rok 2021 
v částce do 50.000 Kč (včetně) 

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

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

IČO: 270 19 896 

projekt Integrační aktivity pro cizince: rozšíření účelu užití dotace o DPP – úklid prostor, 

DPP – správa IT, DPP – provozní vedoucí 

Žádost o navýšení dotace o částku 8.500 Kč. 

doporučeno - návrh: 5.000 Kč (navýšení), 

včetně rozšíření účelu užití dotace 

 

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

IČO: 270 19 896 

projekt „Pro zdravou rodinu“: rozšíření účelu užití dotace o DPP – správa IT, DPP – provozní 

vedoucí 

Žádost o navýšení dotace o částku 20.000 Kč. 

doporučeno - návrh: 15.000 Kč (navýšení), 

včetně rozšíření účelu užití dotace 

 

 

D. Závěr 
Dne 8. 9. 2021 projednala Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova (dále jen „komise“) celkem 3 žádosti o poskytnutí dotace, 

2 žádosti o poskytnutí peněžitého daru a 2 žádosti o rozšíření účelu užití a navýšení dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova                     

na rok 2021. 

 

Po projednání byly výše uvedené žádosti s tímto závěrem: 

 2 žádosti o poskytnutí dotace doporučeny ke schválení a 1 žádost nebyla doporučena ke schválení; 

 2 žádosti o poskytnutí peněžitého daru nebyly doporučeny ke schválení; 

 2 žádosti o rozšíření účelu užití a navýšení dotace na rok 2021 byly doporučeny ke schválení.  

 

Celková výše doporučených dotací činí 60.000 Kč. 

 

 

Prostějov: 8. 9. 2021 

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

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


