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

z 23. jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova,                

konané 6. 4. 2022 
 

 

Přítomni: MUDr. Bohuslav Machaň, Radka Aujezdská, Mgr. Alena Hálková, Ludmila Jeričová,                

Eva Kletenská, Eliška Komárková, Mgr. Věra Králová, Alena Pagáčová, Mgr. Zdeňka Roháčková, 

Milada Tomčiaková, Mgr. Jana Valentová, Jiří Vejvoda 

Omluveni: Dagmar Faltýnková, MUDr. Pavel Holík  

Neomluveni: Tomáš Kaštyl 

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

Program: 1.  Byty zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou  

 2.  Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2022 

 3. Různé 

 4.  Závěr  

 

Jednání komise se uskutečnilo 6. 4. 2022 od 15.00 h v prostorách KK DUHA – klubovna (Školní 4, 

Prostějov). 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 

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 6 nových žádostí o byt v DPS. 

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

zodpovídány průběžně při projednávání jednotlivých žádostí. 

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 3 žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2022 (dotační 

titul: Dotace na činnost organizace pro oblast sociální). Dále komise projednala 1 žádost o navýšení 

již schválené a poskytnuté dotace z rozpočtu města Prostějova pro 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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3) Různé 

 Členové komise obdrželi informaci o zvýšení životního a existenčního minima od 1. 4. 2022, 

které ovlivní mj. také výši různých sociálních dávek. 
 

 Mgr. Bc. Marcela Vejmělková informovala přítomné o přípravě návazného Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb na území SO ORP Prostějov na období 2023-2025. Aktuálně se 

dokončuje první (analytická) část dokumentu, druhá (návrhová) část by měla být zpracovaná 

do 30. 6. 2022. Nejpozději na podzim proběhne připomínkování, konečné znění dokumentu 

by pak mělo být schváleno do konce letošního roku. Na tento plán bude navazovat Střednědobý 

plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na období 2024-2026. 

RNDr. Alena Rašková následně stručně seznámila členy komise s historií komunitního 

plánování sociálních služeb v Prostějově a připomněla členům možnost využití Katalogu 

poskytovatelů sociálních a návazných služeb širokou veřejností (dostupné mj. na webových 

stránkách – odkaz: http://sockat.prostejov.eu/).  
 

 MUDr. Bohuslav Machaň se dotázal na aktuální stav ukrajinských uprchlíků na území města 

Prostějova. Mgr. Bc. Marcela Vejmělková seznámila přítomné s informacemi získanými na 

poslední schůzce Krizového štábu města Prostějova, která se uskutečnila za přítomnosti zástupců 

sociálních a návazných služeb, školství, KACPU, Scholaservis, Policie ČR a Městské policie 

Prostějov aj. Dále Mgr. Bc. Vejmělková informovala o aktuálních počtech uprchlíků na území 

města i v rámci ORP Prostějov, využití městských krizových bytů, obsazenosti školek a škol aj. 

K dané problematice následně proběhla diskuze. 

 

4) Závěr 

Příští jednání komise se uskuteční 11. 5. 2022 od 15.00 h. Místo jednání bude upřesněno v pozvánce. 

Jednání bylo předsedou komise ukončeno v 15.55 h. 

 

Prostějov: 6. 4. 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 6. 4. 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 6. 4. 2022) 

http://sockat.prostejov.eu/

