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Příloha č. 2 (Zápis č. 2/2019 z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova, konané 20. 2. 2019) 

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) 
 
 

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

A.1 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 

doporučeno - návrh: 13.500 Kč  

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 prostějovské kanceláře (3.240,-), nájem – 

podíl 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 

doporučeno - návrh: 10.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: nežádáno 

Poskytnuto r. 2017: nežádáno 

 

3 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 

doporučeno - návrh: 100.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: 150.000 Kč                                              

+ 150.000 Kč dofinancování 

Poskytnuto r. 2017: 150.000 Kč 

4 SOS dětské vesničky, z.s. 

sídlo: Strakonická 98, Praha  I  pobočka: Plumlovská 68, Prostějov 

IČO: 004 07 933 

na SOS Kompas Prostějov – rodinné mediace – zajištění projektu (mzdové náklady pro 

mediátory) 

Částka – žádost celkem: 150.000 Kč 

doporučeno - návrh: 90.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: 90.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 90.000 Kč 

 

 

A.2 Žádosti o poskytnutí dotace v částce do 50.000 Kč (včetně) 

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

5 Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace 
sídlo: Jesenec 1, Jesenec 

IČO: 711 97 702 

na volnočasové aktivity pro uživatele Domova a provoz Domova: kulturní akce, výlety              

(6.000,-), terapie se zvířaty – krmení, potřeby, canisterapie (3.000,-), sportovní hry – pořádání 

v rámci domova i pro uživatele ostatních sociálních služeb (2.000,-), pracovní terapie a pomůcky 

pro aktivizaci (2.000,-), náklady na chod organizace – hygienický materiál, dezinfekční prostředky, 

energie, revize, školení (17.000,-) 

Částka – žádost celkem: 30.000 Kč 

Pozn.: Před projednáním žádosti o poskytnutí dotace příspěvkové organizaci Domov pro seniory 

Jesenec oznámila členka komise Bc. Zuzana Bratterová, LLM, možný střet zájmů a vzdala se 

hlasovacího práva v rámci tohoto bodu. 

doporučeno - návrh: 30.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: 15.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 10.000 Kč 
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6 Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace 
sídlo: Soběsuky 95, Plumlov 

IČO: 709 39 284 

na volnočasové aktivity a akce pro uživatele Domova pro seniory Soběsuky, příspěvkové 

organizace: pohybové aktivity a sportovní hry (2.000,-), koncerty a společenská setkání (4.000,-), 

výlety (2.000,-), terapie se zvířaty (1.000,-), přednášky a vzdělávací programy (1.000,-) 

Částka – žádost celkem: 10.000 Kč 

doporučeno - návrh: 10.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: 10.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 10.000 Kč 

 

7 Domov seniorů Prostějov, příspěvková organizace 
sídlo: Nerudova 1666/70, Prostějov 

IČO: 711 97 699 

na realizaci kulturních akcí pro klienty Domova seniorů Prostějov, příspěvkové organizace: 

společenský večírek pro klienty – honorář za hudbu (4.200,-), koncert ke dni matek – vystoupení 

hudební skupiny (3.200,-), hudební produkce Vítání léta (3.000,-), pořad na vítání podzimu – 

hudební produkce (2.500,-), předvánoční večírek pro klienty – honorář za hudbu (3.600,-), veselé 

Vánoce s koledou – 7. dechová hudba Šternberanka (8.500,-) 

Částka – žádost celkem: 25.000 Kč 

doporučeno - návrh: 25.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: 11.300 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 20.000 Kč 

 

8 Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace 
sídlo: Na Vozovce 622/26, Olomouc  I  pobočka: Bezručovo nám. 9, Prostějov 

IČO: 750 04 437 

na činnost Poradny pro rodinu Prostějov: materiál (3.000,-), energie (12.000,-) 

Částka – žádost celkem: 15.000 Kč 

doporučeno - návrh: 8.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: 7.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 5.000 Kč 

 

9 Poradna při finanční tísni, o.p.s. 
sídlo: Hvězdova 1594/19, Praha  I  výjezdní poradna: Školní 4, Prostějov 

IČO: 281 86 869 

na bezplatné poradenství zadluženým a předluženým – výjezdní poradna Prostějov: mzda 

poradce 

Částka – žádost celkem: 12.000 Kč 

doporučeno - návrh: 12.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: 12.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 12.000 Kč 

 

10 Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. 
sídlo: Mečová 368/5, Brno  I  místo realizace: Městská knihovna Prostějov 

IČO: 228 32 793 

na projekt Obrana spotřebitele v Prostějově: provoz osobní bezplatné poradny – odměny 

odborných právních poradců na DPP (6.000,-), tisk informativních letáčků se spotřebitelskou 

tématikou (4.200,-), kancelářské potřeby (2.000,-), odborná literatura (300,-) 

Částka – žádost celkem: 12.500 Kč 

doporučeno - návrh: 12.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: 10.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 12.000 Kč 

 

11 Společnost Podané ruce, o.p.s. 
sídlo: Vídeňská 225/3, Brno  I  pobočka: Lutinovova 42/1, Prostějov 

IČO: 605 57 621 

na Terénní programy pro děti a mládež v Prostějově: provozní náklady – materiálové náklady – 

zdravotní materiál, kancelářské potřeby, drobný majetek a jiné materiálové náklady (7.500,-), 

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 

(10.000,-), osobní náklady – mzdové náklady (mzdy DPP a DPČ) s odvody (32.399,-), zákonné 

pojištění (101,-) 

Částka – žádost celkem: 50.000 Kč 

doporučeno - návrh: 5.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: 20.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 20.000 Kč 

 

12 Charita Prostějov 

sídlo: Martinákova 3104/9, Prostějov  I  kancelář: Polišenského 1, Prostějov 

IČO: 441 59 854 

na Sociální rehabilitaci Cesta: materiálové náklady (10.000,-), zákonný účetní audit (8.200,-), 

softwarové služby a služby Arcidiecézní charity Olomouc (15.800,-) 

Částka – žádost celkem: 34.000 Kč 

doporučeno - návrh: 20.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: 16.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 16.000 Kč 

 

13 Charita Prostějov 

sídlo: Martinákova 3104/9, Prostějov  I  kancelář: Polišenského 1, Prostějov 

IČO: 441 59 854 

na pečovatelskou službu: spotřeba PHM – benzín a LPG  

Částka – žádost celkem: 30.000 Kč 

 

 

 

 

doporučeno - návrh: 30.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: 30.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 20.000 Kč 
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14 Charita Prostějov 
sídlo: Martinákova 3104/9, Prostějov  I  kancelář: Daliborka 8-10, Prostějov 

IČO: 441 59 854 

na Domov Daliborka – odlehčovací služby: spotřeba elektřiny (40.000,-), spotřeba vody                  

(4.000,-), školení (6.000,-) 

Částka – žádost celkem: 50.000 Kč 

doporučeno - návrh: 50.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: 50.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 20.000 Kč 

 

15 Žebřík, z. s. 
sídlo: Raisova 1159, Prostějov 

IČO: 270 19 896 

na Integrační aktivity pro cizince: nájemné (16.000,-), účetní služby (2.000,-), kancelářský 

materiál včetně tonerů (2.000,-), pojistné (1.000,-), internet (1.000,-), materiál – tvořivé dílny, 

kulinářské podvečery, odměny dětem (13.000,-) 

Částka – žádost celkem: 35.000 Kč 

doporučeno - návrh: 20.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: 12.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 10.000 Kč                                

(projekt: Poradna pro cizince) 

 

16 Žebřík, z. s. 
sídlo: Raisova 1159, Prostějov 

IČO: 270 19 896 

na projekt Pro zdravou rodinu: kancelářské potřeby (4.000,-), nájemné (30.000,-), ekonomické 

služby – účetní a mzdová agenda (5.000,-), jiné služby – lektoři pro cílovou skupinu, pojištění 

prostor, bankovní poplatky (10.000,-) 

Částka – žádost celkem: 49.000 Kč 

doporučeno - návrh: 30.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: 20.000 Kč + 30.000 Kč 

mim. navýšení (Mozaika – Klub rodičů                   

a dětí) 

Poskytnuto r. 2017: 10.000 Kč 

(Multikulturní klub rodičů a dětí) 

 

17 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Poradenské centrum 

Prostějov, p.s. 
sídlo: Svatoplukova 2598/15, Prostějov 

IČO: 440 53 924 

na rozšiřování a zkvalitňování služeb pro osoby se sluchovým postižením: nájemné včetně 

služeb (18.000,-), telefon, internet (2.600,-), kancelářské a hygienické potřeby (1.000,-), kreativní 

materiál na SAS (2.000,-), kurz znakového jazyka pro pokročilé (3.400,-), odborná školení                   

(3.000,-) 

Částka – žádost celkem: 30.000 Kč 

doporučeno - návrh: 30.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: 20.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 17.000 Kč 

 

18 TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. 

sídlo: I. P. Pavlova 184/69, Olomouc  I  kancelář: Kostelecká 17, Prostějov 

IČO: 258 62 294 

na podporu činnosti Regionálního střediska v Prostějově: nájem, služby, energie, telefon, 

internet, poštovné, kopírování, tisk (20.000,-), cestovné (2.500,-), materiál do kurzů pro klienty, 

kancelářské potřeby, spotřební materiál (4.000,-), opravy a údržba (1.000,-), vzdělávací kurzy – 

povinné vzdělávání sociálních pracovníků, supervize (4.500,-), odměna lektorovi zvukové střelby 

pro soby se zrakovým postižením (3.000,-) 

Částka – žádost celkem: 35.000 Kč 

doporučeno - návrh: 20.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: 16.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 15.000 Kč 

 

19 TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. 

sídlo: I. P. Pavlova 184/69, Olomouc  I  kancelář: Kostelecká 17, Prostějov 

IČO: 258 62 294 

na kurzy německého jazyka pro osoby se zrakovým postižením: odměna lektorovi německého 

jazyka 

Částka – žádost celkem: 6.000 Kč 

doporučeno - návrh: 6.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: 6.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 5.000 Kč 

 

20 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný 

spolek 

sídlo: Krakovská 1695/21, Praha  I  kancelář: Svatoplukova 15, Prostějov 

IČO: 653 99 447 

na sociálně aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením realizované v rámci 

Oblastní odbočky Prostějov: drobný materiál, čistící a hygienické prostředky (3.000,-), psací 

potřeby, toner (1.000,-), ekonomické a ostatní služby (8.000,-), telefonní poplatky, internet, 

poštovné (2.000,-), nájem včetně služeb (22.000,-) 

Částka – žádost celkem: 36.000 Kč 

doporučeno - návrh: 36.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: 30.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 20.000 Kč 

+ 5.000 Kč Tvořivé dílny pro nevidomé 

+ 5.000 Kč cvičení s prvky Tai-chi 

 

21 SOS dětské vesničky, z.s. 
sídlo: Strakonická 98, Praha 

IČO: 004 07 933 

na SOS Kompas Prostějov – Asistované kontakty a předávání dětí: mzdové náklady pro 

pracovníky zajišťující asistenci (9.000,-), PHM (1.000,-) 

Částka – žádost celkem: 10.000 Kč 

doporučeno - návrh: 10.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018:   5.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 10.000 Kč 
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22 Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis 

herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, z. s. 
sídlo: Kostelecká 4165/17, Prostějov 

IČO: 644 39 178 

na Poradenské centrum „SEDMIKRÁSKA“ POMOC LIDEM S CELIAKIÍ: nájemné 

(4.500,-), telefon, internet, poštovné (5.500,-), kancelářské potřeby (1.000,-), provoz webových 

stránek (3.000,-), přednášky, osvěta veřejnosti (1.000,-), Květnové setkání celiaků Praha (10.000,-) 

Částka – žádost celkem: 25.000 Kč 

doporučeno - návrh: 15.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: 15.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 15.000 Kč 

23 Klub stomiků Prostějov, z.s. 
sídlo: Mathonova 291/1, Prostějov 

IČO: 479 21 447 

na celoroční činnost spolku: pronájem prostor na členské schůze (1.000,-), kancelářské potřeby, 

propagační materiál (2.000,-), správa a provoz webových stránek (1.000,-), poštovné (2.000,-), 

příspěvek na dopravu autobusem na rehabilitační zájezd (4.000,-) 

Částka – žádost celkem: 10.000 Kč 

doporučeno - návrh: 10.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: 10.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 14.000 Kč 

24 YMCA SKAUT 
sídlo: Na Řádku 307/21, Břeclav 

IČO: 265 32 859 

na celoroční činnost a obnovu MTZ – 11. oddíl Patroni lesa Prostějov: úhrada nájemného 

(1.500,-), obnova MTZ – lezecké a sportovní vybavení (10.000,-), spotřební materiál – drobný 

materiál na činnost (2.000,-), oddílová trička (3.000,-) 

Částka – žádost celkem: 16.500 Kč 

doporučeno - návrh: 5.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: 12.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: nežádáno 

25 Centrum pro rodinu Prostějov z.s. 
sídlo: Filipcovo nám. 20/4, Prostějov 

IČO: 228 44 597 

na projekt „Rodina – tam vše začíná“: nájemné (24.000,-), lektorné, mzdy (26.000,-) 

Částka – žádost celkem: 50.000 Kč 

doporučeno - návrh: 10.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: 12.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 10.000 Kč 

26 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Radost 
sídlo: Barákova 2715/23, Prostějov 

IČO: 479 22 281 

na provozní výdaje Klubu Radost: poplatky do střešní organizace (4.000,-), internetové připojení 

a telefonní hovory (7.000,-), kancelářské potřeby vč. náplní do tiskáren, kopírování (2.500,-), 

poštovné a poštovní známky (1.500,-), nájmy sálů Národního domu v Prostějově (1.000,-) 

Částka – žádost celkem: 16.000 Kč 

doporučeno - návrh: 16.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: 13.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 12.000 Kč 

27 Jdeme Autistům Naproti z.s. 
sídlo: Žilinská 198/26a, Olomouc 

IČO: 270 41 972 

na projekt Raná péče pomáhá a doprovází: cestovné (5.000,-), spotřební materiál (20.000,-), 

školení a semináře (15.000,-) 

Částka – žádost celkem: 40.000 Kč 

doporučeno - návrh: 3.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: 6.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 5.000 Kč 

28 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. 
sídlo: Tetín 1506/1, Prostějov 

IČO: 253 42 924 

na podporu činnosti v ergoterapii handicapovaných žáků: materiál k podpoře handicapovaných 

žáků (hlína, glazury, pomůcky k modelování a glazování, pedig, šéna, pomůcky k pletení – dna, 

doplňky, polymerová hmota, formy, stuhy, korálky, vlna k plstění, pomůcky k plstění, ostatní 

drobný materiál k ergoterapii, enkaustická sada) 

Částka – žádost celkem: 20.000 Kč 

doporučeno - návrh: 20.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: 10.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017:   5.000 Kč 

29 Hospic na Svatém Kopečku 
sídlo: nám. Sadové 4/24, Olomouc – Svatý Kopeček 

IČO: 736 34 671 

na zajištění provozu v Hospici na Svatém Kopečku: provozní náklady (elektřina, plyn) 

Částka – žádost celkem: 35.000 Kč 

doporučeno - návrh: 35.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: 30.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 30.000 Kč 

30 DIAKONIE DUBÁ z.s. 
sídlo: Dlouhá 87/103, Dubá 

IČO: 265 91 511 

na Centrum sociální rehabilitace (podpora hlavní činnosti pobytové služby soc. rehabilitace): 

vzdělávání pracovníků přímé péče (10.000,-), mzda pracovníka přímé péče – 1 kalendářní měsíc 

vč. zákon. odvodů (25.000,-), telefony (1.000,-), energie – plyn na vytápění a ohřev vody (14.000,-) 

Částka – žádost celkem: 50.000 Kč 

nedoporučeno - návrh: 0 Kč  

důvod: služba není poskytována na území 

města Prostějova 

Poskytnuto r. 2018: nežádáno 

Poskytnuto r. 2017: nežádáno 
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B. Dotační titul: Dotace na činnost organizace pro oblast zdravotní 

B.1 Žádosti o poskytnutí dotace v částce nad 50.000 Kč 

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

31 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 

doporučeno - návrh: 8.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: 100.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: nežádáno 

 

B.2 Žádosti o poskytnutí dotace v částce do 50.000 Kč (včetně) 

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

32 Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 
sídlo: Vápenice 2985/3, Prostějov 

IČO: 005 99 212 

na poskytování a nácvik první pomoci: zdravotnický materiál, zdravotnické potřeby (7.000,-), 

materiál pro realistické znázorňování poranění (3.000,-) 

Částka – žádost celkem: 10.000 Kč 

doporučeno - návrh: 10.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: 10.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 10.000 Kč 

33 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. 
sídlo: Tetín 1506/1, Prostějov 

IČO: 253 42 924 

na projekt Prevence zdraví – rehabilitace ve Výšovicích (51 jednotek fyzioterapie) 

Částka – žádost celkem: 15.300 Kč 

doporučeno - návrh: 15.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018:   5.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 10.000 Kč 

34 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. 
sídlo: Tetín 1506/1, Prostějov 

IČO: 253 42 924 

na terapie a dopravu na terapie pro handicapované žáky školy: hiporehabilitace a doprava na 

hiporehabilitaci (5.000,-), solná jeskyně (5.000,-), canisterapie (5.000,-) 

Částka – žádost celkem: 15.000 Kč 

doporučeno - návrh: 15.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018:   5.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 10.000 Kč 

35 ONKO DIANA PROSTĚJOV, z.s. 
sídlo: Dolní 3779/26, Prostějov 

IČO: 061 78 596 

na rekondiční pobyty onkologicky nemocných členek spolku: Lázně Luhačovice – doprava 

(5.000,-), Lázně Bludov – doprava (5.000,-), ozdravný pobyt Lázně Bludov – ubytování včetně 

polopenze (20.000,-) 

Částka – žádost celkem: 30.000 Kč 

doporučeno - návrh: 10.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: nežádáno 

Poskytnuto r. 2017: nežádáno 

 

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

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

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

36 YMCA SKAUT 
sídlo: Na Řádku 307/21, Břeclav 

IČO: 265 32 859 

na Letní tábor 11. oddílu Patroni lesa – Alenka v říši divů: nákup potravin (3.000,-), spotřební 

materiál (2.900,-), vstupné do kulturní/přírodní památky, na koupaliště (900,-), doprava materiálu               

a osob, jízdné (1.200,-) 

Částka – žádost celkem: 8.000 Kč 

doporučeno - návrh: 4.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: 3.500 Kč 

Poskytnuto r. 2017: nežádáno 

37 Mateřské centrum Prostějov, z.s. 
sídlo: sídl. Svobody 3520/21, Prostějov 

IČO: 686 85 017 

na akci pro rodiny – 20 let MC Cipísek: pronájem přednáškového sálu v Národním domě (8.800,-), 

kancelářské potřeby (5.000,-), videodokumentace, střih (5.000,-), veřejná projekce – lampionový 

průvod (700,-), pronájem dětského dopravního centra (500,-), odměny pro děti (5.000,-) 

Částka – žádost celkem: 25.000 Kč 

nedoporučeno - návrh: 0 Kč  

důvod: dotací z rozpočtu města Prostějova 

na rok 2019 bude podpořena celoroční 

činnost spolku  

Poskytnuto r. 2018: nežádáno 

Poskytnuto r. 2017: nežádáno 
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D. Závěr 

Dne 20. 2. 2019 projednala Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova (dále jen „komise“) celkem 37 žádostí o poskytnutí 

dotace z rozpočtu statutárního města 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).  

Z celkového počtu 37 žádostí bylo komisí 35 doporučeno ke schválení a 2 žádosti nebyly doporučeny ke schválení.  

Celková výše doporučených dotací činí 743.500 Kč. 

 

Tabulka č. 1 – Doporučené dotace dle jednání komise 20. 2. 2019 
 

 DOPORUČENO                                                 

(Σ doporučené dotace) 

ŽÁDOSTI CELKEM                             

(Σ hodnota žádostí, tj. Σ žádáno) 

HODNOTA                   

doporučeno/žádosti celkem 

komise dne 20.02.2019 
(projednáno 37 žádostí) 

743.500,00 Kč 1.931.237,94 Kč 38,5 % 

 

 

Tabulka č. 2 – Přehled schválených a doporučených dotací na rok 2019 v oblasti sociální a zdravotní k 20. 2. 2019 

 
DOPORUČENO a SCHVÁLENO                                                

(Σ doporučené a schválené dotace) 

ŽÁDOSTI CELKEM                             

(Σ hodnota žádostí, tj. Σ žádáno) 

HODNOTA                   

doporučeno a schváleno 

/žádosti celkem 

ZMP dne 19.02.2019 
(projednáno 13 žádostí) 

1.157.000,00 Kč 2.937.540,98 Kč 39,39 % 

ZMP dne 19.02.2019 
(Azylové centrum Prostějov) 

  500.000,00 Kč   900.000,00 Kč 55,55 % 

komise dne 20.02.2019 
(projednáno 37 žádostí) 

  743.500,00 Kč 1.931.237,94 Kč 38,50 % 

CELKEM                              
(předpoklad k 20.02.2019) 

2.400.500,00 Kč 5.768.778,92 Kč 41,61 % 

 

 

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

 

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

 

 


