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Počet listů: 1 příloh: 1 listů příloh: 1 
ZÁPIS č. 4/2022 

z 24. jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova,                

konané 11. 5. 2022 
 

 

Přítomni: MUDr. Bohuslav Machaň, Radka Aujezdská, MUDr. Pavel Holík, Ludmila Jeričová,                

Eva Kletenská, Eliška Komárková, Alena Pagáčová, Mgr. Zdeňka Roháčková, Milada Tomčiaková, 

Mgr. Jana Valentová, Jiří Vejvoda 

Omluveni: Dagmar Faltýnková, Mgr. Alena Hálková, Mgr. Věra Králová 

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.  Žádost o finanční dar z rozpočtu města Prostějova na rok 2022 

 3.  Domov seniorů Prostějov, příspěvková organizace 

 4. Různé 

 5.  Závěr  

 

Jednání komise se uskutečnilo 11. 5. 2022 od 15.00 h prezenční formou v prostorách Domova 

seniorů Prostějov, příspěvkové organizace (Nerudova 1666/70, 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 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 9 nových žádostí o byt v DPS a dále 1 žádost 

o nové posouzení zdravotního stavu a přednostní přidělení bytu v DPS. V rámci bodu C. byly projednány 

2 žádosti o přidělení bytu v režimu nízkopříjmových skupin obyvatel. 

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. 

 

2) Žádost o finanční dar z rozpočtu města Prostějova na rok 2022 

Komise projednala žádost o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Prostějova na rok 2022. 

Žadatel: Domov seniorů Komárov, z.ú. 

sídlo: Komárov č.p. 262, Komárov (Olomoucký kraj) 

IČO: 118 47 701 
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Částka – žádost: 4.000 Kč 

Účel: na provozní výdaje organizace, spojené s poskytováním pobytové sociální služby 

Závěr: Komise nedoporučuje poskytnutí peněžitého daru. 

 

3) Domov seniorů Prostějov, příspěvková organizace 

Přítomné přivítal Mgr. Marek Němec, ředitel domova. Členové komise byli seznámeni s činností domova, 

aktuální situací, probíhající rekonstrukcí domova, plánovanými projekty, financováním apod.  

Paní Alena Pagáčová, členka komise a vedoucí sociální aktivizace domova, dále členy seznámila 

s informacemi o počtech klientů, stávajících i plánovaných aktivitách pro klienty, probíhajících 

projektech atd. Průběžně byly zodpovídány dotazy členů komise, např. k platbám klientů, každodenní 

práci s klienty apod.  

Zájemcům byla v závěru jednání komise umožněna prohlídka zařízení, a to původních i nově 

zrekonstruovaných prostor. 

 

Webové stránky domova: www.domovpv.cz.  

 

4) Různé 

Bez příspěvku. 

 

5) Závěr 

Příští jednání komise se uskuteční 15. 6. 2022. Místo a čas jednání budou upřesněny v pozvánce. 

Jednání komise bylo ukončeno v 16.15 h, následně do 16.50 h probíhala prohlídka zařízení.  

 

Prostějov: 11. 5. 2022 
 

Schválil: MUDr. Bohuslav Machaň, předseda komise 

 

Zapsala: Ing. Zuzana Navrátilová, tajemnice komise 

 

 

Příloha 

Dílčí zápis z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova dne 11. 5. 2022 

http://www.domovpv.cz/

