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Počet listů: 1 příloh: 2 listů příloh:       
ZÁPIS č. 2/2019 

z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova,                

konané 20. 2. 2019 
 

 

Přítomni: MUDr. Bohuslav Machaň, Bc. Zuzana Bratterová, LLM, Radka Aujezdská, Dagmar Faltýnková, 

MUDr. Pavel Holík, Tomáš Kaštyl, Eva Kletenská, Eliška Komárková, Mgr. Věra Králová,              

Mgr. Jan Mochťák, Alena Pagáčová, Mgr. Zdeňka Roháčková, Mgr. Jana Valentová, Jiří Vejvoda 

Omluveni: Milada Tomčiaková 

Přizváni: RNDr. Alena Rašková, Mgr. Jaroslav Svozil 

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

 2. Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 

 3. Různé 

 4. Závěr  
 

 

Jednání komise se uskutečnilo dne 20. 2. 2019 od 15.00 hod. v prostorách výstavní síně Kulturního 

klubu DUHA (Školní ul. 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., se sídlem Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov, předložila materiál, 

na základě kterého komise přidělovala body novým žadatelům o byty zvláštního určení v domech 

s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova (dále jen také „byt v DPS“). 

Celkem komise posoudila 18 žádostí o byt v DPS – dílčí zápis doplněný o závěry komise tvoří 

samostatnou přílohu tohoto zápisu (příloha č. 1). 

 

2) Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 

Komise projednala celkem 37 žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu měst Prostějova na rok 2019, 

z toho bylo 5 žádostí v částce nad 50.000 Kč a 32 žádostí v částce do 50.000 Kč (včetně).  

Po projednání bylo 35 žádostí doporučeno ke schválení a 2 žádosti nebyly doporučeny Radě města 

Prostějova ke schválení. Celková výše doporučených dotací činí 743.500 Kč. 

Podrobný materiál s jednotlivými doporučeními komise je přílohou tohoto zápisu (příloha č. 2). 
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3) Různé 

3.1 Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s., se sídlem Pod Oborou 88, Praha 

Komise se zabývala žádostí o podporu výměny původního babyboxu v Přerově za babybox nové 

generace (formou daru nebo dotace). 

 

MUDr. Machaň informoval členy komise, že v Prostějově je babybox umístěn v prostorách 

prostějovské nemocnice. 

 

Závěr: 

Projekt není realizován na území města Prostějova. 

Žádost nesplňuje podmínky pro poskytnutí dotace (tzn. minimální podmínky dle znění § 10a             

odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění).  

 

Žadatel bude na doporučení komise informován o způsobu poskytování dotací z rozpočtu města 

Prostějova – zajistí tajemnice komise. 

 

3.2 Město Kostelec na Hané, Jakubské nám. 138, Kostelec na Hané 

Komise se zabývala žádostí města Kostelec na Hané o poskytnutí finančního daru ve výši 

47.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Kostelec na Hané, jehož je žadatel 

zřizovatelem. Město Kostelec na Hané žádá o finanční dar na uživatele služby domova pro 

seniory, kteří měli původní bydliště ve městě Prostějově (celkem 5 osob). 

 

Závěr: 

Komise nedoporučuje finanční dar ve výši 47.000 Kč žadateli poskytnout – důvod: na tento 

účel není finanční dar z rozpočtu města Prostějova poskytován. 

 

Žadatel bude na doporučení komise informován o způsobu poskytování dotací z rozpočtu 

města Prostějova – zajistí tajemnice komise. 

 
3.3 Dotazy a diskuze členů komise 

Členové komise se zabývali otázkou možnosti navýšení kapacity Azylového centra Prostějov                      

a azylového bydlení pro matky s dětmi. RNDr. Rašková a Mgr. Svozil podali informaci o dříve 

zvažovaném modulárním bydlení (tzv. kontejnerové bydlení), kterým by bylo možné kapacitu 

azylového bydlení navýšit, a to i pro potřeby dočasného ubytování matek s dětmi.  

Komise se dále zabývala otázkou vybudování chodníku vedoucího k Azylovému centru Prostějov 

(Určická 101, Prostějov) – v současnosti chodník chybí. RNDr. Rašková členy komise 

informovala, že příslušné pozemky nejsou v majetku města Prostějova. 

 

Závěr: 

Po projednání dané problematiky komise doporučuje zvážit možnost rozšíření kapacity 

azylového bydlení pro matky s dětmi. 

 

 

 



3 
 

 

 

4) Závěr 

Příští jednání komise se uskuteční 20. 3. 2019 od 15.00 hod. Místo jednání bude upřesněno v pozvánce. 

 

 

Prostějov: 20. 2. 2019 
 

 

 

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 20. 2. 2019 

(přidělení bodů novým žadatelům o byty v DPS)* 

Příloha č. 2 – Přehled žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2019 

(závěry z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova dne 20. 2. 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Z důvodu ochrany osobních údajů žadatelů o byty zvláštního určení v Domech s pečovatelskou službou v majetku 

města Prostějova není tato příloha předkládána jako součást zápisu. Kompletní zápis včetně všech příloh je k nahlédnutí 

u tajemnice komise. 


