
 

 

Příloha č. 2 (Zápis č. 5/2022 z 25. jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova, konané 15. 6. 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 15. 6. 2022) 

Dotační titul: Dotace na činnost organizace pro oblast sociální 

Žádost o poskytnutí dotace v částce do 50.000 Kč (včetně) 

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

- Klub stomiků Prostějov, z.s. 
sídlo: Mathonova 291/1, Prostějov 
IČO: 479 21 447 

na spolkovou činnost: pronájem místnosti (2.000 Kč), poštovné (2.000 Kč), kancelářské 

potřeby (4.000 Kč), provoz a údržba webových stránek (2.000 Kč), úhrada autobusové 

dopravy na rehabilitační zájezd (5.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 15.000 Kč 

Hlasování: pro – 11; proti – 0; zdržel se – 0; nehlasoval – 4 

doporučeno - návrh: 15.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: 15.000 Kč 

Poskytnuto r. 2020: 15.000 Kč 

 

Dotační titul: Dotace na jednorázovou akci organizace pro oblast sociální 

Žádost o poskytnutí dotace v částce do 50.000 Kč (včetně) 

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

- Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, 

zapsaný spolek 
sídlo: Krakovská 1695/21, Praha  |  pobočka: Svatoplukova 15, Prostějov 
IČO: 653 99 447 

na akci Dny umění nevidomých: tisk propagačního materiálu – plakáty (665 Kč), 

odměna pro 4 účinkující členy – poukazy (1.200 Kč), občerstvení pro členy a vystupující 

hudebníky (2.135 Kč) 

Částka – žádost celkem: 4.000 Kč 

Hlasování: pro – 11; proti – 0; zdržel se – 0; nehlasoval – 4 

doporučeno - návrh: 4.000 Kč 
 

Poskytnuto r. 2021: 6.000 Kč 

Poskytnuto r. 2020: 4.000 Kč 

 

Dotační titul: Dotace na jednorázovou akci organizace pro oblast zdravotní 

Žádost o poskytnutí dotace v částce do 50.000 Kč (včetně) 
(doplňující podklady – informace k žádosti předloženy na jednání komise) 

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

- Jitka Kaprálová Šeluďková 
bydliště: Pod Kosířem 3582/68, Prostějov 
nar. 1966 

na akci Muzikoterapie pro veřejnost: pronájem sálu (3.000 Kč), honoráře (15.000 Kč), 

reklama (2.000 Kč) 

Částka – žádost celkem: 20.000 Kč 

Hlasování: pro – 11; proti – 0; zdržel se – 0; nehlasoval – 4 

Doporučeno postoupení žádosti 

Komisi pro kulturu Rady města 

Prostějova k dalšímu projednání. 
 

 

 

Závěr 
Dne 15. 6. 2022 projednala Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova (dále jen „komise“) celkem 3 žádosti o poskytnutí dotace 

z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2022. Po projednání byly 2 žádosti doporučeny ke schválení a 1 žádost byla doporučena 

k postoupení Komisi pro kulturu Rady města Prostějova.  

Celková výše doporučených dotací činí 19.000 Kč. 

 

Prostějov: 15. 6. 2022 

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

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


