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ZÁPIS č. 1/2019 

z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova,                

konané 23. 1. 2019 
 

 
Přítomni: Bc. Zuzana Bratterová, LLM, Radka Aujezdská, Dagmar Faltýnková, Tomáš Kaštyl,                        

Eva Kletenská, Eliška Komárková, Mgr. Věra Králová, Mgr. Jan Mochťák, Alena Pagáčová,                   

Mgr. Zdeňka Roháčková, Milada Tomčiaková, Mgr. Jana Valentová, Jiří Vejvoda 

Omluveni: MUDr. Bohuslav Machaň, MUDr. Pavel Holík 

Přizváni: RNDr. Alena Rašková, Marie Hájková, Mgr. Jaroslav Svozil 

Program: 1. Úvod 

 2. Byty zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou 

 3. Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 

 4. Různé 

 5. Závěr  
 

Jednání komise se uskutečnilo dne 23. 1. 2019 od 15.00 hod. v prostorách klubovny Kulturního klubu 

DUHA (Školní ul. 4, Prostějov). Jednání zahájila na základě pověření omluveného předsedy komise                

Bc. Zuzana Bratterová, LLM, která přivítala přítomné na prvním jednání komise ve volebním období 

2018-2022 a seznámila je s programem jednání. 

 

K jednotlivým bodům programu: 
 

1) Úvod 

1.1 Bc. Zuzana Bratterová, LLM. ve spolupráci s Mgr. Jaroslavem Svozilem stručně seznámila 

nové členy s hlavní činností komise, zejména v oblasti všeobecné náplně komise, problematiky 

přidělování bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou (blíže k tomuto tématu 

viz bod 2) tohoto zápisu) a poskytování dotací z rozpočtu města Prostějova v oblasti sociální              

a zdravotní (blíže k tomuto tématu viz bod 3) tohoto zápisu). Členové komise byli rovněž 

seznámeni se skutečností, že komise zastává postavení poradního orgánu Rady města 

Prostějova a mimo běžně řešenou problematiku může být oslovena Radou města Prostějova 

k předkládání doporučení k aktuálním problematikám, příp. předkládat Radě města Prostějova 

vlastní náměty k projednávání. 

Jednotliví členové se následně stručně představili. 

V rámci úvodního seznámení s činností komise vystoupila RNDr. Alena Rašková, která členy 

komise dále seznámila s náplní Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb a aktuální 

problematikou řešenou na území města Prostějova v sociální a zdravotní oblasti (osoby bez 

přístřeší v zimním období, dočasné umístění osob bez přístřeší v zařízení sociálních služeb po 

propuštění z nemocnice, problematika menšin). 

1.2 Členové komise byli seznámeni s usnesením Rady města Prostějova, vztahujícím se k určení 

členů volených orgánů statutárního města Prostějova ke zpracování osobních údajů (práce 

s osobními údaji v rámci plnění stanovených oprávnění a povinností člena komise). Členové 

komise podepsali protokol o srozumění s daným usnesením. 
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2) Byty zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou 

Problematiku agendy přidělování bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou (dále jen 

„byty v DPS“) představila členům komise zaměstnankyně Domovní správy Prostějov, s.r.o.,                 

paní Marie Hájková. Pozornost byla věnována např. systému přidělování bytů v DPS, přehledu 

bytů v DPS v majetku města Prostějova (rozdělení, počty), bodování nových žadatelů a výši 

nájemného v DPS.  

Členové komise obdrželi souhrnný materiál zpracovaný Domovní správou Prostějov, s.r.o., 

obsahující pravidla pro přijímání žádostí a přidělování bytů v DPS vč. formuláře vyjádření lékaře, 

přehled nájemného v bytech DPS, ceník služeb souvisejících s přidělením bytů v DPS, bodovací 

systém pro vyhodnocování žádostí o nájem bytů v DPS a formuláře (žádost o pronájem bytu v DPS, 

žádost o přechod nájmu bytu, dohoda o výměně bytů v DPS, prohlášení nájemce o dalších osobách 

hlášených do bytu). Paní Hájková dále informovala členy komise o tom, že do lékařských zpráv 

žadatelů o byty v DPS mohou nahlížet pouze lékaři, kteří jsou členy komise. Legislativní úpravu 

nájmu bytu v DPS mohou členové komise nalézt v Zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 

V závěru paní Hájková zodpovídala dotazy členů komise. Členové komise se mj. dotazovali na počet 

bezbariérových bytů – dle vyjádření paní Hájkové je současný stav dostačující. 

 

3) Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 

Členové komise obdrželi podklad s odkazy na Katalog poskytovatelů sociálních služeb ve městě 

Prostějově a Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji, včetně stručného 

vymezený některých pojmů z oblasti sociálních služeb. Legislativní úpravu sociálních služeb mohou 

členové komise nalézt v Zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Členové 

komise byli dále stručně seznámeni se systémem poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 

Prostějova (zákonná úprava, vymezení dotace, druhy žádostí, příslušnost orgánů města při 

schvalování dotací, podávání žádostí od 1. 12. 2017 aj.). 

Komise projednala žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu měst Prostějova na rok 2019 v částce nad 

50.000 Kč (k 23. 1. 2019 evidováno 17 žádostí). Po projednání bylo 13 žádostí doporučeno ke schválení 

a 4 žádosti byly odloženy na příští jednání komise. Žádostmi o dotaci v částce do 50.000 Kč se komise 

bude zabývat na svém příštím jednání. Materiál se závěry komise k projednaným žádostem o dotace 

tvoří samostatnou přílohu tohoto zápisu (příloha č. 1). 

 

4) Různé 

4.1 Dotazy a diskuze 

V průběhu jednání komise byly členům komise zodpovídány také dotazy mimo výše uvedená témata: 

- bytový dům ul. Sušilova (stanovení nájemného a využití) – odpověď RNDr. Rašková; 

- využití dotace na výstavbu sociálních bytů – odpověď RNDr. Rašková. 

 

4.2  Plán jednání komise v roce 2019 

Po projednání komise stanovila plán jednání v roce 2019 v těchto termínech: 

20. února 

20. března 

17. dubna 

15. května 

12. června 

 



3 
 

11. září 

9. října 

13. listopadu 

11. prosince 

 

Pozn.: Plán jednání komise v roce 2019 bude zaslán pí Věře Krejčí (Odbor kancelář primátora MMPv) 

pro další zpracování – zajistí tajemnice komise. 

 

 

5) Závěr 

Příští jednání komise se uskuteční 20. 2. 2019 od 15.00 hod. Místo jednání bude upřesněno 

v pozvánce. 

 

 

Prostějov: 23. 1. 2019 
 

 

 

Schválil: MUDr. Bohuslav Machaň, předseda komise 

  

 v z. Bc. Zuzana Bratterová v. r., LLM, členka komise 

  

  

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

 

 

 

Příloha 

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) 

Příloha č. 2 – Plán schůzí Rady města Prostějova, zasedání Zastupitelstva města Prostějova a jednání Komise 

sociální a zdravotní Rady města Prostějova na rok 2019 

 


