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Příloha č. 2 (Zápis č. 2/2022 z 22. jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova, konané 9. 3. 2022) 

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) 
 

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 SOS dětské vesničky, z.s. 
sídlo: Strakonická 98, Praha  |  pobočka: Plumlovská 68, Prostějov 
IČO: 004 07 933 

na SOS Kompas Prostějov – Asistované kontakty a předávání dětí: mzdové náklady 

(9.000 Kč), PHM (1.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 10.000 Kč 

Hlasování: pro – 8; proti – 0; zdržel se – 0; nehlasoval – 7 

doporučeno - návrh: 5.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: 10.000 Kč 

Poskytnuto r. 2020: 10.000 Kč 

2 Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace 
sídlo: Na Vozovce 622/26, Olomouc  |  pobočka: Bezručovo nám. 9, Prostějov 
IČO: 750 04 437 

na činnost Poradny pro rodinu Prostějov: materiál (4.000 Kč), energie (26.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 30.000 Kč 

Hlasování: pro – 8; proti – 0; zdržel se – 0; nehlasoval – 7 

doporučeno - návrh: 15.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: 15.000 Kč 

Poskytnuto r. 2020: 10.000 Kč 

3 Senioři Prostějova, z.s. 
sídlo: Vojáčkovo nám. 218/1, Prostějov 

IČO: 227 41 127 

na pravidelné setkávání seniorů: pronájem přednáškového sálu a červeného salonku 

Národního domu Prostějov (11.000 Kč), doprava při poznávacích a turistických akcích, 

vstupy do zámků a muzeí (39.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 50.000 Kč 

Hlasování: pro – 8; proti – 0; zdržel se – 0; nehlasoval – 7 

doporučeno - návrh: 50.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: 50.000 Kč 

Poskytnuto r. 2020: 50.000 Kč 

4 Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace 
sídlo: Jesenec č.p. 1, Jesenec 

IČO: 711 97 702 

na volnočasové aktivity pro uživatele domova: kulturní akce a výlety (5.000 Kč), 

terapie se zvířaty – krmení, potřeby, canisterapie (3.000 Kč), pracovní terapie a pomůcky 

pro aktivizaci (5.000 Kč), sportovní hry (2.000 Kč), náklady na chod organizace – 

hygienický materiál, dezinfekční prostředky, školení (15.000 Kč), rehabilitace klientů 

(10.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 40.000 Kč 

Hlasování: pro – 6; proti – 0; zdržel se – 2; nehlasoval – 7 

doporučeno - návrh: 20.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: 20.000 Kč 

Poskytnuto r. 2020: 20.000 Kč 

 

 

 

Hlasování – návrh 40.000 Kč: 

pro – 1; proti – 2; zdržel se – 5; 

nehlasoval – 7 

5 Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace 
sídlo: Soběsuky 95, Plumlov 

IČO: 709 39 284 

na volnočasové aktivity a akce pro uživatele domova: koncerty a společenská setkání 

(2.500 Kč), pohybové aktivity a sportovní hry (2.000 Kč), výlety (1.500 Kč), terapie 

se zvířaty (2.000 Kč), materiál a pomůcky pro aktivizaci či pracovní terapii (2.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 40.000 Kč 

Hlasování: pro – 7; proti – 0; zdržel se – 0; nehlasoval – 8 

doporučeno - návrh: 10.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: 10.000 Kč 

Poskytnuto r. 2020: 10.000 Kč 

6 Domov seniorů Prostějov, příspěvková organizace 
sídlo: Nerudova 1666/70, Prostějov 

IČO: 711 97 699 

na volnočasové aktivity pro seniory: pomůcky pro aktivizaci (16.500 Kč), drobné 

občerstvení pro děti na mezigenerační setkávání (5.500 Kč), dekorace společných 

prostor (8.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 30.000 Kč 

Hlasování: pro – 7; proti – 0; zdržel se – 0; nehlasoval – 8 

doporučeno - návrh: 30.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: - 

Poskytnuto r. 2020: 30.000 Kč 
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 Název a sídlo žadatele / účel užití / požadovaná výše dotace Závěr z jednání komise 

7 Mezi námi, o.p.s. 
sídlo: Medinská 1168/26, Praha 9 

IČO: 022 67 217 

na Mezigenerační setkávání v Prostějově: mzda lokálního koordinátora programu 

– DPP (36.000 Kč), materiál na setkání – výtvarné potřeby, papíry a drobné pomůcky 

na hudební a pohybové aktivity (12.000 Kč), cestovné – převoz pomůcek a materiálu 

na setkání (1.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 49.000 Kč 

Hlasování: pro – 6; proti – 0; zdržel se – 1; nehlasoval – 8 

doporučeno - návrh: 30.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: 30.000 Kč 

Poskytnuto r. 2020: 20.000 Kč 

 

 

 

Mgr. Alena Hálková oznámila možnou 

podjatost. 

8 ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 
sídlo: Dr. Horáka 2611/24, Prostějov 

IČO: 479 22 516 

na projekt „Očima generací“: barevné tonery, fólie, barevné papíry a kancelářský 

papír (15.000 Kč), sádrové formy na keramiku, litá hlína, glazury (15.000 Kč), dekorační 

a kreativní doplňky, šablony na scrapbook, ostatní výtvarný materiál (10.000 Kč), 

podložky k embosovacímu stroji, děrovačky (9.999 Kč) 

Částka – žádost celkem: 49.999 Kč 

Hlasování: pro – 7; proti – 0; zdržel se – 0; nehlasoval – 8 

doporučeno - návrh: 30.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: 30.000 Kč 

Poskytnuto r. 2020: 20.000 Kč 

9 Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace 
sídlo: Riegrovo nám. 1, Kroměříž 

IČO: 711 93 430 

na poskytování registrovaných sociálních služeb – Domova pro seniory U Kašny 

a odlehčovací pobytové služby: část energií DpS U Kašny (15.345 Kč), část energií 

odlehčovací pobytové služby (1.084 Kč) 

Částka – žádost celkem: 16.429 Kč 

Hlasování: pro – 7; proti – 0; zdržel se – 0; nehlasoval – 8 

nedoporučeno - návrh: 0 Kč 

důvod: služba není poskytována na 

území ORP Prostějov a nebyla navázána 

bližší spolupráce mezi statutárním 

městem Prostějov a žadatelem za účelem 

umisťování klientů – občanů města 

Prostějova do tohoto zařízení 

poskytujícího sociální služby 

Poskytnuto r. 2021: 0 Kč 

Poskytnuto r. 2020: - 

10 Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace 
sídlo: Štěpnická 1139, Uherské Hradiště 

IČO: 000 92 096 

na poskytování sociální služby Domova pro osoby se zdravotním postižením 

Kvasice: vybavení domácnosti uživatelů – nábytek, elektronika (10.000 Kč), výlety                

a kulturní akce (5.000 Kč), canisterapie (3.000 Kč), aktivizační pomůcky (2.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 20.000 Kč 

Hlasování: pro – 7; proti – 0; zdržel se – 0; nehlasoval – 8 

nedoporučeno - návrh: 0 Kč 

důvod: služba není poskytována na 

území ORP Prostějov a nebyla navázána 

bližší spolupráce mezi statutárním 

městem Prostějov a žadatelem za účelem 

umisťování klientů – občanů města 

Prostějova do tohoto zařízení 

poskytujícího sociální služby 

Poskytnuto r. 2021: 0 Kč 

Poskytnuto r. 2020: - 

11 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 vč. služeb (20.500 Kč), telefon, 

internet (3.500 Kč), kancelářské a hygienické potřeby (3.500 Kč), odborná školení 

(6.500 Kč) 

Částka – žádost celkem: 34.000 Kč 

Hlasování: pro – 8; proti – 0, zdržel se – 0; nehlasoval – 7 

doporučeno - návrh: 34.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: 34.000 Kč 

Poskytnuto r. 2020: 33.000 Kč 

12 Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis 

herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, z.s. 
sídlo: Kostelecká 4165/17, Prostějov 

IČO: 644 39 178 

na poradenské centrum „Sedmikráska“ POMOC LIDEM S CELIAKIÍ: nájemné 

(5.500 Kč), telefon, internet, poštovné (5.500 Kč), kancelářské potřeby (1.000 Kč), 

provoz webových stránek (3.000 Kč), přednášky, osvěta veřejnosti (1.000 Kč), Květnové 

setkání celiaků Praha (10.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 26.000 Kč 

Hlasování: pro – 8; proti – 0, zdržel se – 0; nehlasoval – 7 

doporučeno - návrh: 15.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: 15.000 Kč 

Poskytnuto r. 2020: 15.000 Kč 
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 Název a sídlo žadatele / účel užití / požadovaná výše dotace Závěr z jednání komise 

13 Hospic na Svatém Kopečku 
sídlo: nám. Sadové 4/24, Olomouc – Svatý Kopeček 

IČO: 736 34 671 

na odlehčovací službu: provozní náklady – elektřina a plyn (50.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 50.000 Kč 

Hlasování: pro – 8; proti – 0, zdržel se – 0; nehlasoval – 7 

doporučeno - návrh: 45.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: 45.000 Kč 

Poskytnuto r. 2020: 45.000 Kč 

14 Maltézská pomoc, o.p.s. 
sídlo: Lázeňská 485/2, Praha 

IČO: 267 08 451 

na rozvoj dobrovolnictví pro osamocené seniory a osoby se zdravotním postižením 

v Prostějově: kancelářské potřeby, tisk, propagace (5.000 Kč), mzda koordinátora 

dobrovolníků, administrativa a účetnictví (30.000 Kč), pronájem kanceláře (10.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 45.000 Kč 

Hlasování: pro – 8; proti – 0, zdržel se – 0; nehlasoval – 7 

doporučeno - návrh: 20.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: 20.000 Kč 

Poskytnuto r. 2020: 20.000 Kč 

15 Poradna při finanční tísni, o.p.s. 
sídlo: Hvězdova 1594/19, Praha 4 

IČO: 281 86 869 

na bezplatné poradenství zadluženým a předluženým – výjezdní poradna Prostějov: 

mzda poradce (12.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 12.000 Kč 

Hlasování: pro – 8; proti – 0, zdržel se – 0; nehlasoval – 7 

doporučeno - návrh: 12.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: 12.000 Kč 

Poskytnuto r. 2020: 12.000 Kč 

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

IČO: 270 19 896 

na Integrační aktivity pro cizince: nájemné (10.000 Kč), kancelářský materiál 

(3.500 Kč), účetní služby (1.500 Kč), pojistné prostor (1.000 Kč), DPP lektorů a 

animátorů projektových aktivit (18.000 Kč), materiál – tvořivé dílny, kulinářské 

podvečery, dětské aktivity, odměny dětem (15.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 49.000 Kč 

Hlasování: pro – 9; proti – 0, zdržel se – 0; nehlasoval – 6 

doporučeno - návrh: 49.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: 20.000 Kč 

+5.000 Kč dofinancování 

Poskytnuto r. 2020: 20.000 Kč 

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

IČO: 270 19 896 

na projekt „Pro zdravou rodinu 2022“: kancelářské potřeby (3.000 Kč), nájemné 

– prostory realizace projektu (20.000 Kč), ekonomické služby (účetní a mzdová 

agenda (4.500 Kč), služby – lektoři pro cílovou skupinu, pojištění prostor, bankovní 

poplatky (9.000 Kč), spoje – internet (2.500 Kč), DPP – úklid prostor, správa IT, 

provozní vedoucí (10.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 49.000 Kč 

Hlasování: pro – 9; proti – 0, zdržel se – 0; nehlasoval – 6 

doporučeno - návrh: 30.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: 30.000 Kč 

+15.000 Kč dofinancování 

Poskytnuto r. 2020: 30.000 Kč 

18 TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. 
sídlo: I. P. Pavlova 184/69, Olomouc  |  pobočka: Kostelecká 17, Prostějov 

IČO: 258 62 294 

na podporu činnosti Regionálního střediska Prostějov v roce 2022: nájem, služby, 

energie, telefon, internet, poštovné, kopírování, tisk (16.000 Kč), cestovné (3.000 Kč), 

materiál do kurzů pro klienty, kancelářské potřeby, spotřební materiál (7.000 Kč), 

opravy a údržba (3.000 Kč), vzdělávací kurzy – povinné vzdělávání sociálních 

pracovníků, supervize (7.000 Kč), odměna lektorovi zvukové střelby pro osoby se 

zrakovým postižením (1.500 Kč) 

Částka – žádost celkem: 37.500 Kč 

Hlasování: pro – 9; proti – 0, zdržel se – 0; nehlasoval – 6 

doporučeno - návrh: 20.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: 20.000 Kč 

Poskytnuto r. 2020: 20.000 Kč 

19 TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. 
sídlo: I. P. Pavlova 184/69, Olomouc  |  pobočka: Kostelecká 17, Prostějov 

IČO: 258 62 294 

na projekt „Jóga 2022“: odměna lektorce jógy (14.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 14.000 Kč 

Hlasování: pro – 9; proti – 0, zdržel se – 0; nehlasoval – 6 

doporučeno - návrh: 6.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: 6.000 Kč 

Poskytnuto r. 2020: 6.000 Kč 
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 Název a sídlo žadatele / účel užití / požadovaná výše dotace Závěr z jednání komise 

20 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, 

zapsaný spolek 
sídlo: Krakovská 1695/21, Praha  |  pobočka: Svatoplukova 15, Prostějov 

IČO: 653 99 447 

na sociální služby pro zrakově postižené osoby: mzda úklidového pracovníka 

(4.400 Kč), drobný materiál, čistící a hygienické potřeby (2.000 Kč), kancelářské 

potřeby, toner, skartovač (6.400 Kč), tisk časopisu Semtamník (6.000 Kč), telefonní 

poplatky, internet, poštovné (4.000 Kč), nájemné včetně služeb z nájmu (27.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 49.800 Kč 

Hlasování: pro – 9; proti – 0, zdržel se – 0; nehlasoval – 6 

doporučeno - návrh: 36.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: 36.000 Kč 

Poskytnuto r. 2020: 36.000 Kč 

21 Jdeme Autistům Naproti z.s. 
sídlo: Žilinská 198/26a, Olomouc 

IČO: 270 41 972 

na ranou péči pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra: cestovné 

(2.000 Kč), spotřební materiál (5.000 Kč), služby – semináře, školení (13.000 Kč), 

služby – nájem (10.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 30.000 Kč 

Hlasování: pro – 9; proti – 0, zdržel se – 0; nehlasoval – 6 

doporučeno - návrh: 12.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: 08.000 Kč 

Poskytnuto r. 2020: 10.000 Kč 

22 Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc 
sídlo: Střední novosadská 356/52, Olomouc 

IČO: 750 95 009 

na celoroční zajištění činnosti sociální služby rané péče: materiálové náklady – 

spotřební materiál, kancelářské pomůcky, PHM, DDHM (2.000 Kč), materiálové 

náklady – pomůcky a hračky pro děti, odborné publikace (2.000 Kč), ostatní služby 

– nájem a energie (1.500 Kč), ostatní služby – metodické, IT, ekonomické a právní, 

cestovné, telekom (1.000 Kč), mzdové náklady – HM, odvody, zákonné pojištění 

(7.500 Kč) 

Částka – žádost celkem: 14.000 Kč 

Hlasování: pro – 9; proti – 0, zdržel se – 0; nehlasoval – 6 

doporučeno - návrh: 4.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: 12.000 Kč 

Poskytnuto r. 2020: 30.000 Kč 

23 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Radost 
sídlo: Barákova 2715/23, Prostějov 

IČO: 479 22 281 

na provozní výdaje Klubu Radost: poplatky do střešní organizace ARPZPD v ČR, 

internetové připojení, telefon (8.000 Kč), pronájmy přednáškového sálu Národního 

domu Prostějov (3.000 Kč), kancelářské potřeby, kopírování, tonery a cartridge do 

tiskáren (3.000 Kč), poštovné a poštovní známky (4.000 Kč), opravy kancelářské 

techniky – PC sestavy, notebooky, tiskárny (3.000 Kč), drobné propagační předměty 

s logem nebo www Klubu Radost (4.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 25.000 Kč 

Hlasování: pro – 9; proti – 0, zdržel se – 0; nehlasoval – 6 

doporučeno - návrh: 22.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: 22.000 Kč 

Poskytnuto r. 2020: 22.000 Kč 

24 Prostějovští vozíčkáři, spolek 
sídlo: Kostelecká 4165/17, Prostějov 
IČO: 266 78 748 

na celoroční činnost spolku: nájem včetně energií a služeb (5.400 Kč), provozní 

náklady (500 Kč), jednodenní zájezd bezbariérovým autobusem – doprava (12.100 Kč) 

Částka – žádost celkem: 18.000 Kč 

Hlasování: pro – 9; proti – 0, zdržel se – 0; nehlasoval – 6 

doporučeno - návrh: 18.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: 18.000 Kč 

Poskytnuto r. 2020: 15.000 Kč 

 

Žádosti o poskytnutí dotace v částce nad 50.000 Kč 

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

1 Potravinová banka v Olomouckém kraji z.s. 
sídlo: Řepčínská 2/39, Olomouc 
IČO: 004 63 528 

na činnost potravinové banky: drobný hmotný majetek (40.000 Kč), spotřeba materiálu 

(20.000 Kč 

Částka – žádost celkem: 60.000 Kč 

Hlasování: pro – 9; proti – 0, zdržel se – 0; nehlasoval – 6 

doporučeno - návrh: 43.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: 43.000 Kč 

Poskytnuto r. 2020: - 

 



5 

 

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

2 Člověk v tísni, o.p.s. 
sídlo: Šafaříkova 635/24, Praha  |  pobočka: Rostislavova 26, Prostějov 
IČO: 257 55 277 

na podporu sociální služby Terénní programy: mzdové náklady pracovníků 

(398.408 Kč), energie – podíl na energiích prostějovské kanceláře (4.176 Kč), 

nájem – podíl na nájmu prostějovské kanceláře (6.480 Kč), školení a kurzy sociálních 

pracovníků (3.200 Kč), ostatní služby – supervize pracovníků, telefony, internet, 

tisk, grafické práce, svoz odpadu, úklid (16.312 Kč), materiálové náklady – kancelářské 

potřeby a jiné spotřební zboží (4.800 Kč) 

Částka – žádost celkem: 433.376 Kč 

Hlasování: pro – 8; proti – 0, zdržel se – 0; nehlasoval – 7 

doporučeno - návrh: 20.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: 11.000 Kč 

Poskytnuto r. 2020: 11.000 Kč 

3 Člověk v tísni, o.p.s. 
sídlo: Šafaříkova 635/24, Praha  |  pobočka: Rostislavova 26, Prostějov 
IČO: 257 55 277 

na podporu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: mzdové náklady 

pracovníků (234.638 Kč), energie – podíl na energiích prostějovské kanceláře (4.176 Kč), 

nájem – podíl na nájmu prostějovské kanceláře (6.480 Kč), školení a kurzy sociálních 

pracovníků (2.100 Kč), ostatní služby – supervize pracovníků, telefony, internet, 

tisk, grafické práce, svoz odpadu, úklid (9.084 Kč), materiálové náklady – kancelářské 

potřeby a jiné spotřební zboží (4.800 Kč) 

Částka – žádost celkem: 261.278 Kč 

Hlasování: pro – 8; proti – 0, zdržel se – 0; nehlasoval – 7 

doporučeno - návrh: 10.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: 10.000 Kč 

Poskytnuto r. 2020: 10.000 Kč 

4 Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc 
sídlo: U botanické zahrady 828/4, Olomouc 
IČO: 082 43 867 

na ranou péči: materiálové náklady – pomůcky, PHM, kancelářské potřeby a ostatní 

spotřební materiál (8.000 Kč), DDHM (2.000 Kč), nájem včetně energií (8.000 Kč), 

služby – opravy a udržování, služby IT, telekomunikační služby, metodické služby 

(12.000 Kč), ostatní náklady – zákonné pojištění vozidel a dálniční známky (5.000 Kč), 

osobní náklady – HM sociálních pracovníků a odvody zaměstnavatele (35.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 70.000 Kč 

Hlasování: pro – 8; proti – 0, zdržel se – 0; nehlasoval – 7 

doporučeno - návrh: 20.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: 20.000 Kč 

Poskytnuto r. 2020: 30.000 Kč 

5 VČELKA sociální služby o.p.s. 
sídlo: Pivovarská 170/3, Beroun  |  pobočka: Úprkova 3a, Prostějov 
IČO: 247 32 915 

na zajištění terénních sociálních služeb: osobní náklady včetně odvodů (100.000 Kč), 

nájemné (30.000 Kč), pohonné hmoty (10.000 Kč), ekonomické, účetní a právní 

služby (10.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 150.000 Kč 

Hlasování: pro – 8; proti – 0, zdržel se – 0; nehlasoval – 7 

doporučeno - návrh: 40.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: 20.000 Kč 

Poskytnuto r. 2020: - 

 

 

Dotační titul: Dotace na jednorázovou akci 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 Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace 
sídlo: Lidická 2924/86, Prostějov 
IČO: 479 21 293 

na projekt Ovocný mini sad: ovocné stromky (1.500 Kč), ovocné keře (1.500 Kč), 

opěrná konstrukce pro pnoucí keře (1.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 4.000 Kč 

Hlasování: pro – 8; proti – 0, zdržel se – 0; nehlasoval – 7 

doporučeno - návrh: 4.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: - 

Poskytnuto r. 2020: - 

2 Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace 
sídlo: Lidická 2924/86, Prostějov 
IČO: 479 21 293 

na venkovní herní prvky: rotoped s lavičkou pro jednu osobu (30.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 30.000 Kč 

Hlasování: pro – 8; proti – 0, zdržel se – 0; nehlasoval – 7 

doporučeno - návrh: 15.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: - 

Poskytnuto r. 2020: - 
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 Název a sídlo žadatele / účel užití / požadovaná výše dotace Závěr z jednání komise 

3 Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace 
sídlo: Lidická 2924/86, Prostějov 
IČO: 479 21 293 

na akci Dožatá: dekorace, výzdoba (2.000 Kč), občerstvení (3.000 Kč), hudební 

vystoupení (5.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 10.000 Kč 

Hlasování: pro – 8; proti – 0, zdržel se – 0; nehlasoval – 7 

doporučeno - návrh: 5.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: - 

Poskytnuto r. 2020: - 

4 Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace 
sídlo: Lidická 2924/86, Prostějov 
IČO: 479 21 293 

na výrobu keramické dekorace (nákup materiálu): litá a točířská hlína (5.000 Kč), 

glazury a pomůcky (2.000 Kč), sádrové formy a odlitky (6.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 13.000 Kč 

Hlasování: pro – 8; proti – 0, zdržel se – 0; nehlasoval – 7 

doporučeno - návrh: 10.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: 10.000 Kč 

Poskytnuto r. 2020: 10.000 Kč 

5 Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace 
sídlo: Lidická 2924/86, Prostějov 
IČO: 479 21 293 

na projekt Zákoutí smyslů: rostliny (1.000 Kč), pítko pro ptáky – kašna (4.000 Kč), 

solární fontána (1.000 Kč), zvonkohra (1.000 Kč), kamínky, nátěr, lepidlo (1.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 8.000 Kč 

Hlasování: pro – 8; proti – 0, zdržel se – 0; nehlasoval – 7 

doporučeno - návrh: 6.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: - 

Poskytnuto r. 2020: - 

6 Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace 
sídlo: Lidická 2924/86, Prostějov 
IČO: 479 21 293 

na akci „O nejlepší domácí chléb“: ošatky, suroviny na pečení, dekorace (6.000 Kč), 

ceny do soutěže (1.000 Kč), drobné dárky pro děti (1.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 8.000 Kč 

Hlasování: pro – 8; proti – 0, zdržel se – 0; nehlasoval – 7 

doporučeno - návrh: 5.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: - 

Poskytnuto r. 2020: - 

7 Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace 
sídlo: Lidická 2924/86, Prostějov 
IČO: 479 21 293 

na projekt Pohled do přírody: tapeta (1.500 Kč), křesla (7.000 Kč), stolek (1.500 Kč), 

minizahrádka, nádoba, květiny, dekorace (2.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 12.000 Kč 

Hlasování: pro – 8; proti – 0, zdržel se – 0; nehlasoval – 7 

doporučeno - návrh: 10.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: - 

Poskytnuto r. 2020: - 

8 Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace 
sídlo: Lidická 2924/86, Prostějov 
IČO: 479 21 293 

na akci Setkání u betléma: zvířátka do betléma (3.000 Kč), kostýmy pro účinkující 

(3.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 6.000 Kč 

Hlasování: pro – 8; proti – 0, zdržel se – 0; nehlasoval – 7 

doporučeno - návrh: 5.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: 5.000 Kč 

Poskytnuto r. 2020: 5.000 Kč 

 

 

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 

1 Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 
sídlo: Vápenice 2985/3, Prostějov 
IČO: 005 66 212 

na poskytování první pomoci: zdravotnický materiál, zdravotnické potřeby (10.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 10.000 Kč 

Hlasování: pro – 8; proti – 0, zdržel se – 0; nehlasoval – 7 

doporučeno - návrh: 10.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: 10.000 Kč 

Poskytnuto r. 2020: 10.000 Kč 
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 Název a sídlo žadatele / účel užití / požadovaná výše dotace Závěr z jednání komise 

2 ONKO DIANA PROSTĚJOV, z.s. 
sídlo: Svatoplukova 2598/15, Prostějov 
IČO: 061 78 596 

na ozdravné a rekondiční pobyty: jednodenní zájezdy – doprava, vstupné (10.000 Kč), 

rekondiční pobyt – doprava, ubytování (20.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 30.000 Kč 

Hlasování: pro – 8; proti – 0, zdržel se – 0; nehlasoval – 7 

doporučeno - návrh: 20.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: 20.000 Kč 

Poskytnuto r. 2020: 20.000 Kč 

3 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. 
sídlo: Tetín 1506/1, Prostějov 
IČO: 253 42 924 

na projekt Prevence zdraví – rehabilitace ve Výšovicích: fyzioterapie (5.100 Kč) 

Částka – žádost celkem: 5.100 Kč 

Hlasování: pro – 8; proti – 0, zdržel se – 0; nehlasoval – 7 

doporučeno - návrh: 5.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: 5.000 Kč 

Poskytnuto r. 2020: 5.000 Kč 

4 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. 
sídlo: Tetín 1506/1, Prostějov 
IČO: 253 42 924 

na ergoterapie handicapovaných žáků: materiál (20.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 20.000 Kč 

Hlasování: pro – 8; proti – 0, zdržel se – 0; nehlasoval – 7 

doporučeno - návrh: 20.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: 20.000 Kč 

Poskytnuto r. 2020: 20.000 Kč 

 

Žádost o poskytnutí dotace v částce nad 50.000 Kč 

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

- Nejste sami – mobilní hospic, z.ú. 
sídlo: Wellnerova 301/20, Olomouc 
IČO: 048 71 243 

na mobilní specializovanou paliativní péči: mzdy lékařů (100.000 Kč), mzdy sester 

(150.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 250.000 Kč 

Hlasování: pro – 8; proti – 0, zdržel se – 0; nehlasoval – 7 

doporučeno - návrh: 45.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: 40.000 Kč 

Poskytnuto r. 2020: 75.000 Kč 

 

 

Dotační titul: Dotace na jednorázovou akci 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 

- Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková 

organizace 
sídlo: Aksamitova 557/8, Olomouc 
IČO: 008 49 103 

na pořízení záchranářských batohů pro výjezdovou základnu v Prostějově (49.800 Kč) 

Částka – žádost celkem: 49.800 Kč 

Hlasování: pro – 8; proti – 0, zdržel se – 0; nehlasoval – 7 

doporučeno - návrh: 49.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: - 

Poskytnuto r. 2020: - 

 

 

Závěr 
Dne 9. 3. 2022 projednala Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova (dále jen „komise“) celkem 43 žádostí o poskytnutí dotace 

z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2022. 

Po projednání bylo 41 žádostí doporučeno ke schválení a 2 žádosti nebyly doporučeny ke schválení.  

Celková výše doporučených dotací činí 855.000 Kč. 

 

Prostějov: 11. 3. 2022 

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

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


