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Počet listů: 1 příloh: 2 listů příloh: 3 
ZÁPIS č. 1/2022 

z 21. jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova,                

konané 26. 1. 2022 
 

 

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

Eliška Komárková, Ludmila Jeričová, Alena Pagáčová, Mgr. Zdeňka Roháčková, Milada Tomčiaková, 

Mgr. Jana Valentová 

Omluveni: MUDr. Pavel Holík, Eva Kletenská, Mgr. Věra Králová, Jiří Vejvoda 

Neomluveni: Tomáš Kaštyl 

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

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 2022 

 3. Různé 

 4.  Závěr  

 

Jednání komise se uskutečnilo 26. 1. 2022 od 15.00 h formou on-line jednání.  

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 8 nových žádostí o byt v DPS. V rámci dalšího 

bodu byla projednána žádost o přidělení bytu v režimu nízkopříjmových skupin obyvatel a následně 

v rámci bodu C. žádost o výměnu bytu. 

Jednání komise se zúčastnil zástupce Domovní správy Prostějov, s.r.o. Dotazy členů komise tak byly 

zodpovídány průběžně při projednávání jednotlivých žádostí. Členové komise byli také stručně seznámeni 

s aktuálním stavem kategorie bytů v majetku města Prostějova a jejich nájemních cenách za m2. 

Dílčí zápis doplněný o závěry komise tvoří samostatnou přílohu tohoto zápisu (příloha č. 1). 

 

2) Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2022 

Komise projednala celkem 19 žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2022 

(dotační titul: Dotace na činnost organizace pro oblast sociální).  

Podrobný materiál s jednotlivými doporučeními komise je přílohou tohoto zápisu (příloha č. 2). 
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Členové komise dále obdrželi informaci o výši dotace z rozpočtu města Prostějov na provoz Azylového 

centra Prostějov, o.p.s., pro rok 2022 – dotace byla stejně jako v minulých letech schválena již přímo 

v rozpočtu města Prostějova na rok 2022 (pozn.: schváleno usnesením Zastupitelstva města Prostějova 

č. 11221 z 23. 11. 2021). Tato informace byla vzata na vědomí. 

 

3) Různé 

 RNDr. Alena Rašková pozvala členy komise na projekci dokumentu Jednotka intenzivního 

života režisérky Adély Komrzý a besedu s doc. MUDr. Miroslavem Kalou, CSc., z oddělení 

paliativní péče nemocnice Prostějov. Akce se uskuteční 2. 2. 2022 ve 20.00 h (KINO 

METRO 70).  

 Tajemnice komise spolu s paní Alenou Pagáčovou informovaly členy komise o jmenování 

nového ředitele Domova seniorů Prostějov, příspěvkové organizace (Nerudova 70, Prostějov). 

Současně byla členům předána pozvánka pana ředitele k návštěvě domova – bude uskutečněno 

dle možností a vývoje epidemiologické situace v průběhu 1. pololetí 2022. 

 

4) Závěr 

Příští jednání komise se uskuteční 16. 2. 2022 od 15.00 h. Forma a příp. místo jednání budou upřesněny 

v pozvánce. 

 

 

 

Prostějov: 26. 1. 2022 
 

 

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 26. 1. 2022 

Příloha č. 2 – Přehled žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2022 (závěry 

z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova dne 26. 1. 2022) 


