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

z 22. jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova,                

konané 9. 3. 2022 
 

 

Přítomni: MUDr. Bohuslav Machaň, Dagmar Faltýnková, Mgr. Alena Hálková, Mgr. Věra Králová, 

Eliška Komárková, Alena Pagáčová, Milada Tomčiaková, Mgr. Jana Valentová, Jiří Vejvoda 

Hlasování per rollam: MUDr. Pavel Holík 

Omluveni: Radka Aujezdská, Ludmila Jeričová, Eva Kletenská, Mgr. Zdeňka Roháčková 

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 9. 3. 2022 od 15.00 h formou on-line jednání.  

Hlasování per rollam bylo umožněno v souladu s čl. 6. odst. 6 Jednacího řádu komisí Rady města Prostějova 

členům, kteří nevlastní technické zařízení pro případ on-line jednání (příp. se nemohli z technických 

důvodů on-line jednání komise zúčastnit). Časový interval, ve kterém byly doručené e-mailové 

zprávy považovány za platný hlas k usnesení: 10. 3. 2022 (doručením návrhů pro hlasování)                      

– 11. 3. 2022 (do 11.00 h). V tomto termínu bylo prostřednictvím e-mailové zprávy doručeno hlasování               

1 člena, a to k problematice projednávané v rámci bodu č. 1. programu. 

 

On-line 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 12 nových žádostí o byt v DPS a 1 žádost o nové 

posouzení zdravotního stavu žadatele o byt v DPS. V rámci bodu C. byla projednána 1 žádost                  

o sloučení dvou bytů, následně v rámci bodu D. byly projednány 3 žádosti o výměnu (přidělení) bytu 

v domě na ul. Šárka 1900/9 a 11. 
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Jednání komise se zúčastnil zástupce Domovní správy Prostějov, s.r.o. Dotazy členů komise tak byly 

zodpovídány průběžně při projednávání jednotlivých žádostí. Členové komise obdrželi mj. také informace 

o bytech v domě na ul. Šárka 1900/9 a 11 (celkový počet bytů, volné byty, současný stav, plánovaná 

rekonstrukce aj.). 

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 43 žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2022 

v rámci dotačních titulů: 

- Dotace na činnost organizace pro oblast sociální, 

- Dotace na jednorázovou akci organizace pro oblast sociální, 

- Dotace na činnost organizace pro oblast zdravotní, 

- Dotace na jednorázovou akci organizace pro oblast zdravotní.  

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

V 15.54 h se k jednání komise připojila paní Dagmar Faltýnková. 

V 16.10 h se z dalšího jednání komise omluvila paní Eliška Komárková. 

 

3) Různé 

 Členové komise se dotazovali na problematiku ukrajinských uprchlíků na území města 

Prostějova (aktuální počet příchozích osob, ubytovací kapacity města a okolních obcí, 

kapacity škol a školek, připravenost škol a možnosti výuky v Ukrajinštině, možnosti 

humanitární sbírky apod.). 

Podnět Mgr. Aleny Hálkové: na webu města Prostějova zveřejnit ucelené informace k dané 

problematice, včetně nejčastějších dotazů. 

Mgr. Jana Valentová informovala členy komise o charitativním bazaru dětského oblečení, 

který se uskuteční 13. 3. 2022 v prostorách TJ Sokol Prostějov 1, Skálovo nám. 4, Prostějov. 

Neprodané věci bude možné věnovat do humanitární sbírky města Prostějova na pomoc 

Ukrajině. 

 

4) Závěr 

Příští jednání komise se uskuteční 6. 4. 2022 od 15.00 h. Forma a příp. místo jednání budou upřesněny 

v pozvánce. 

On-line jednání bylo předsedou komise ukončeno v 16.37 h. 

 

Prostějov: 11. 3. 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 9. 3. 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 9. 3. 2022) 


