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Počet listů: 1 příloh: 1 listů příloh: 1 
ZÁPIS č. 7/2021 

z 20. jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova,                

konané 29. 11. 2021 
 

 

Přítomni: MUDr. Bohuslav Machaň, Radka Aujezdská, Dagmar Faltýnková, Mgr. Alena Hálková, 

Alena Pagáčová, Mgr. Jana Valentová 

Omluveni – hlasování per rollam: Ludmila Jeričová, Eva Kletenská 

Omluveni: MUDr. Pavel Holík, Eliška Komárková, Mgr. Zdeňka Roháčková, Jiří Vejvoda 

Neomluveni: Tomáš Kaštyl, Mgr. Věra Králová, Milada Tomčiaková 

Přizváni: RNDr. Alena Rašková, 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. Dobrovolné testování žáků ve školách 

 4. Různé 

 5.  Závěr  

 

Jednání komise se uskutečnilo 29. 11. 2021 od 15.00 h formou on-line jednání. Z důvodu nízkého 

počtu přihlášených členů ke schůzce předseda komise MUDr. Bohuslav Machaň navrhl, aby 2 členkám, 

které nebyly schopné se z technických důvodů připojit, bylo umožněno hlasování per rollam. Proti tomuto 

návrhu nebyly vysloveny žádné námitky. Předseda komise tedy zahájil jednání a seznámil přítomné 

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 13 žádostí o byt v DPS. V rámci dalšího bodu 

byla projednána dříve odložená žádost o byt v DPS (viz jednání komise 6. 4. 2021), která byla 

doplněna o nové informace. V rámci bodu C. pak byly projednány 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. 
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2) Dotace a dary z rozpočtu města Prostějova na rok 2021 

Členové komise obdrželi přehled dotací a darů v oblasti sociální a zdravotní, které byly poskytnuty 

z rozpočtu města Prostějova v roce 2021. 

Závěr: Komise vzala předložené informace na vědomí. 

 

3) Dobrovolné testování žáků ve školách 

Členové komise obdrželi e-mailem 8. 11. 2021 informaci od Mgr. Aleny Hálkové, členky komise, 

která se týkala nabídky dobrovolného testování žáků v prostějovských školách (informace byla 

zveřejněna také v Prostějovských radničních listech č. 11 z 28. 10. 2021). Na jednání komise pak 

Mgr. Alena Hálková k dané problematice přednesla upřesňující informace. 

Ze strany tajemnice komise bylo doplněno, že nabídka nebyla ze strany škol (resp. rodičů) využita 

(potvrzeno na Odboru školství, kultury a sportu MMPv). 

Závěr: Komise vzala předložené informace na vědomí. 

 

4) Různé 

 Mgr. Alena Hálková se dotázala, zda město Prostějov bude opět provozovat krizové linky pro 

seniory. Dle informace RNDr. Aleny Raškové se opětovné spuštění krizových linek v současnosti 

nepředpokládá – krizové linky fungovaly v období nouzových stavů, pracovnice oddělení 

sociálních služeb a veřejného opatrovnictví Odboru sociálních věcí MMPv nadále zajišťují 

poradenství pro seniory a zdravotně postižené občany v rámci pevných linek a provozní doby 

magistrátu. Nadále probíhá pomoc seniorům při registraci na očkování. 
 

 Členové komise obdrželi pozvánku spolku LIPKA na prodejní výstavu prací uživatelů denního 

stacionáře. Akce se uskuteční 1. 12. 2021 v prostorách kina Metro 70. Vzhledem k nepříznivé 

epidemiologické situaci neproběhne slavnostní zahájení ani vystoupení uživatelů. 

 

5) Závěr 

Termín, místo a čas příštího jednání komise budou upřesněny. 

 

Pozn.: Závěry z on-line jednání komise byly zaslány pro hlasování per rollam 2 členkám komise                 

– tyto hlasy byly následně promítnuty do závěrečného stanoviska (doporučení) komise. 

 

 

Prostějov: 3. 12. 2021 
 

 

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

 

 

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

 

 

Příloha 

Dílčí zápis z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova dne 29. 11. 2021 (vč. hlasování 

per rollam) 

 

 


