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Příloha č. 1 

PŘEHLED ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PROSTĚJOVA NA ROK 2019 

(ZÁVĚRY Z JEDNÁNÍ KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ RADY MĚSTA PROSTĚJOVA DNE 23. 1. 2019) 
 
 

A. Dotační titul: Dotace na činnost organizace pro oblast sociální 

Žádosti o poskytnutí dotace v částce nad 50.000 Kč 

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

1 Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc 
sídlo: Střední novosadská 356/52, Olomouc 

IČO: 750 95 009 

na celoroční činnost – služby rané péče: mzdové náklady (50.000,-), pohonné hmoty (12.000,-), 

materiálové zabezpečení – speciální pomůcky, materiál na výrobu (12.000,-), ostatní spotřební 

materiál – kancelářské potřeby, vzdělávací publikace (17.000,-), ostatní služby – metodické 

pokyny, oprava a servis vozidel (17.000,-) 

Částka – žádost celkem: 108.000 Kč 

odloženo 
 

Poskytnuto r. 2018: 16.500 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 12.000 Kč 

2 Člověk v tísni, o.p.s. 

sídlo: Šafaříkova 635/24, Praha  I  kancelář: Rostislavova 26, Prostějov 
IČO: 257 55 277 

na podporu sociálně aktivizační služby pro rodiny a dětmi: mzdové náklady pracovníků 

v terénních programech (311.961,94), energie – podíl na energiích prostějovské kanceláře  

(3.240,-), nájem – podíl na energiích prostějovské kanceláře (6.480,-), školení a kurzy sociálních 

pracovníků (3.400,-), ostatní služby – supervize, telefony, internet, tisk, grafické práce (8.056,-), 

materiálové náklady – kancelářské potřeby, jiné materiálové náklady (4.800,-) 

Částka – žádost celkem: 337.937,94 Kč 

odloženo 
 

Poskytnuto r. 2018: nežádáno 

Poskytnuto r. 2017: nežádáno 

 

3 Člověk v tísni, o.p.s. 

sídlo: Šafaříkova 635/24, Praha  I  kancelář: Rostislavova 26, Prostějov 
IČO: 257 55 277 

na podporu sociální služby Terénní programy: mzdové náklady pracovníků v terénních 

programech (273.248,98), energie – podíl na energiích prostějovské kanceláře (3.240,-), nájem – 

podíl na energiích prostějovské kanceláře (6.480,-), školení a kurzy sociálních pracovníků 

(3.000,-), ostatní služby – supervize, telefony, internet, tisk, grafické práce, úklid (7.672,-), 

materiálové náklady – kancelářské potřeby a jiné materiálové náklady (4.800,-) 

Částka – žádost celkem: 298.440,98 Kč 

doporučeno - návrh: 30.000 Kč 

 

Poskytnuto r. 2018: 10.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 10.000 Kč 

4 Společnost Podané ruce, o.p.s. 

sídlo: Vídeňská 225/3, Brno  I  pobočka: Vrahovická 83, Prostějov 
IČO: 605 57 621 

na Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji, pobočku Prostějov: provozní náklady                       

– materiálové náklady – zdravotnický materiál, kancelářské potřeby, drobný majetek a jiné 

materiálové náklady (2.700,-), nemateriálové náklady – energie, cestovné, opravy a údržba, 

služby - nájemné, odvod infekčního odpadu, telefony a internet, vzdělávání, tisky, právní                              

a ekonomické služby, pojištění a jiné provozní náklady (16.800,-), osobní náklady – mzdy včetně 

DPP a DPČ s odvody (50.343,-) a zákonné pojištění (157,-) 

Částka – žádost celkem: 70.000 Kč 

doporučeno - návrh: 70.000 Kč 

 

Poskytnuto r. 2018: 70.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 50.000 Kč 

5 Společnost Podané ruce, o.p.s. 

sídlo: Vídeňská 225/3, Brno  I  pobočka: Vrahovická 83, Prostějov 

IČO: 605 57 621 

na Kontaktní centrum v Prostějově: provozní náklady – materiálové náklady – zdravotnický 

materiál, kancelářské potřeby, drobný majetek a jiné materiálové náklady (15.300,-), nemateriálo-

é náklady – energie, cestovné, opravy a údržba, služby – nájemné, odvoz infekčního odpadu, 

telefony a internet, vzdělávání, tisky, právní a ekonomické služby, pojištění a jiné provozní 

náklady (31.800,-), osobní náklady – mzdové náklady včetně DPP a DPČ s odvody (351.798,-), 

zákonné pojištění (1.102,-) 

Částka – žádost celkem: 400.000 Kč 

 

doporučeno - návrh: 250.000 Kč 

 

Poskytnuto r. 2018: 250.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 200.000 Kč 
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6 Společnost Podané ruce, o.p.s. 

sídlo: Vídeňská 225/3, Brno  I  pobočka: Lutinovova 42/1, Prostějov 

IČO: 605 57 621 

na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově: provozní náklady – materiálové 

náklady – zdravotnický materiál, kancelářské potřeby, drobný majetek a jiné materiálové náklady 

(14.900,-), nemateriálové náklady – energie, cestovné, opravy a údržba, služby - nájemné, odvoz 

odpadu, telefony a internet, vzdělávání, tisky, právní a ekonomické služby, pojištění a jiné 

provozní náklady (37.400,-), osobní náklady – mzdové náklady včetně DPP a DPČ s odvody 

(62.504,-), zákonné pojištění (196,-) 

Částka – žádost celkem: 115.000 Kč 

doporučeno - návrh: 100.000 Kč 

 

Poskytnuto r. 2018: 100.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 100.000 Kč 

7 Charita Prostějov 
sídlo: Martinákova 3104/9, Prostějov 

IČO: 441 59 854 

na Domov Daliborka – chráněné bydlení: spotřeba energie – elektřina, vodné 

Částka – žádost celkem: 100.000 Kč 

doporučeno - návrh: 30.000 Kč 

 

Poskytnuto r. 2018: 20.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 20.000 Kč 

8 Charita Prostějov 
sídlo: Martinákova 3104/9, Prostějov 

IČO: 441 59 854 

na Charitní šatník: osobní náklady (hrubé mzdy a zákonné odvody) 

Částka – žádost celkem: 240.000 Kč 

doporučeno - návrh: 10.000 Kč 

 

Poskytnuto r. 2018: nežádáno 

Poskytnuto r. 2017: nežádáno 

9 Pomocná ruka na pomoc starým a handicapovaným občanům, z.s. 
sídlo: Školní 211/32, Prostějov 

IČO: 697 46 338 

na služby osobní asistence: spotřeba energie (24.000,-), nájemné kanceláře (34.800,-), 

telekomunikace (10.800,-), vzdělávací kurzy (30.000,-), upgrade účetního programu (6.000,-) 

Částka – žádost celkem: 105.600 Kč 

doporučeno - návrh: 80.000 Kč 

 

Poskytnuto r. 2018: 80.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 80.000 Kč 

10 Podané ruce – osobní asistence 

sídlo: Zborovská 465, Frýdek-Místek  I  pobočka: Polišenského 1, Prostějov 

IČO: 706 32 596 

na projekt Osobní asistence pro snadnější život: osobní náklady pracovníků v přímé péče                               

– osobních asistentů 

Částka – žádost celkem: 150.000 Kč 

doporučeno - návrh: 20.000 Kč 

 

Poskytnuto r. 2018: 20.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 20.000 Kč 

11 LIPKA, z. s. 
sídlo: Tetín 1506/1, Prostějov 

IČO: 440 53 991 

na sociálně aktivizační služby pro seniory: osobní náklady na pracovníka a vedoucí zájmových 

útvarů a lektorů (300.000,-), energie (13.000,-), telefony, internet (5.000,-), služby (25.000,-), 

materiál na činnost a terapeutické aktivity (80.000,-) 

Částka – žádost celkem: 423.000 Kč 

Pozn.: Pan Jiří Vejvoda, člen komise, před projednáváním žádosti o poskytnutí dotace spolku 

LIPKA, z.s. oznámil členům komise své členství ve statutárním orgánu – výboru spolku (týká se 

také bodu 12 a 13). 

doporučeno - návrh: 200.000 Kč 

 

Poskytnuto r. 2018: 150.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 150.000 Kč 

12 LIPKA, z. s. 
sídlo: Tetín 1506/1, Prostějov 

IČO: 440 53 991 

na poskytování sociální služby denní stacionář: energie (300.000,-), služby (50.000,-), materiál 

na činnost a terapeutické aktivity (100.000,-) 

Částka – žádost celkem: 450.000 Kč 

doporučeno - návrh: 200.000 Kč 

 

Poskytnuto r. 2018: 125.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 125.000 Kč 

13 LIPKA, z. s. 

sídlo: Tetín 1506/1, Prostějov I pobočka: J. Köhlera 180/2, Prostějov-Vrahovice 

IČO: 440 53 991 

na sociálně terapeutickou dílnu – cukrárnu: energie (150.000,-), telefony (6.000,-), materiál                   

na terapeutickou činnost (94.000,-), drobné vybavení dílny – pekařské a cukrářské pomůcky, 

nádobí (30.000,-), čistící prostředky a jednorázové hygienické a pracovní pomůcky (20.000,-) 

Částka – žádost celkem: 300.000 Kč 

 

 

 

doporučeno - návrh: 50.000 Kč 

 

Poskytnuto r. 2018: nežádáno 

Poskytnuto r. 2017: nežádáno 
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14 Mateřské centrum Prostějov, z.s. 
sídlo: sídl. Svobody 3520/21, Prostějov  

IČO: 686 85 017 

na provoz Mateřského centra Cipísek: materiál programový a provozní, knihy, pomůcky 

(55.000,-), nájemné a energie (65.000,-), ostatní služby (40.000,-), mzdové náklady a odvody 

(140.000,-) 

Částka – žádost celkem: 300.000 Kč 

odloženo 

 

Poskytnuto r. 2018: 150.000 Kč                                              

+ 150.000 Kč dofinancování 

Poskytnuto r. 2017: 150.000 Kč 

15 Svaz tělesně postižených v ČR z. s., okresní organizace Prostějov 
sídlo: Kostelecká 4165/17, Prostějov  

IČO: 628 58 602 

na financování nákladů spojených s činností organizace (sociální, aktivizační, zdravotní                          

a kulturní celoroční činnost): pronájem kanceláře vč. energií (16.000,-), účetní, ekonomické                          

a právní služby (36.000,-), mzdy vč. odvodů a DPP (154.000,-), ozdravné a rekondiční pobyty 

(15.000,-), kancelářské potřeby a opravy majetku (10.000,-), pronájem sálu na přednášky (2.500,-) 

Částka – žádost celkem: 233.500 Kč 

doporučeno - návrh: 100.000 Kč 

 

Poskytnuto r. 2018: 75.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 75.000 Kč 

 

B. Dotační titul: Dotace na činnost organizace pro oblast zdravotní 

Žádosti o poskytnutí dotace v částce nad 50.000 Kč 

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

16 Nejste sami – mobilní hospic, z.ú. 
sídlo: Wellnerova 301/20, Olomouc 

IČO: 048 71 243 

na mobilní specializovanou paliativní péči pro děti a dospělé: mzdové prostředky dospělého 

lékařského týmu (80.000,-), mzdové prostředky dospělého sesterského týmu (120.000,-) 

Částka – žádost celkem: 200.000 Kč 

odloženo 
 

Poskytnuto r. 2018: 100.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: nežádáno 

 

C. Dotační titul: Dotace na jednorázovou akci organizace pro oblast zdravotní 

Žádosti o poskytnutí dotace v částce nad 50.000 Kč 

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

17 Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace 
sídlo: Aksamitova 557/8, Olomouc 

IČO: 008 49 103 

na dovybavení sanitních vozidel na výjezdové základně v Prostějově: intraoseální vrtačka 

(9.000,-), 2x sada vakuových dlah Optivac 2 (30.000,-), 4x lékařský bezdotykový teploměr   

(5.000,-), 4x přetlaková manžeta (8.000,-) 

Částka – žádost celkem: 52.000 Kč 

doporučeno - návrh: 52.000 Kč 

 

Poskytnuto r. 2018: 60.000 Kč (obměna 

lineárních dávkovačů) 

Poskytnuto r. 2017: 40.000 Kč (pulsní 

oxymetry) 

 

D. Závěr 

Dne 23. 1. 2019 projednala Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova (dále jen „komise“) celkem 13 žádostí o poskytnutí 

dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2019 v částce nad 50.000 Kč. Všechny tyto projednané žádosti byly komisí 

doporučeny ke schválení. Další 4 žádosti o poskytnutí dotace v částce nad 50.000 Kč komise odložila na příští jednání. 

Celková výše doporučených dotací činí 1.192.000 Kč. 
 

 DOPORUČENO                                                 

(Σ doporučené dotace) 

ŽÁDOSTI CELKEM                             

(Σ hodnota žádostí, tj. Σ žádáno) 

HODNOTA                   

doporučeno/žádosti celkem 

komise dne 23.01.2019 
(projednáno 13 žádostí) 

1.192.000 Kč 2.937.540,98 Kč 40,58 % 

 

Všechny žádosti o dotaci v částce do 50.000 Kč včetně (evidované k 23. 1. 2019) komise odložila na příští jednání. 

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


