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Počet listů: 2 příloh: 2 listů příloh:       
ZÁPIS č. 3/2019 

z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova,                

konané 20. 3. 2019 
 

 

Přítomni: MUDr. Bohuslav Machaň, Radka Aujezdská, Bc. Zuzana Bratterová, LLM, MUDr. Pavel Holík, 

Tomáš Kaštyl, Eva Kletenská, Eliška Komárková, Mgr. Jan Mochťák, Alena Pagáčová,                                     

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

Omluveni: Dagmar Faltýnková, Mgr. Věra Králová 

Přizváni: RNDr. Alena Rašková, Mgr. Jaroslav Svozil 

Program: 1. Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově 

 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 20. 3. 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) Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově (SPRSS) 

Mgr. Martina Králíková, koordinátorka SPRSS, seznámila členy komise s definicí a náplní SPRSS              

a počátky komunitního plánování ve městě Prostějově. Dále Mgr. Králíková také stručně uvedla 

povinnosti obce dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Pozornost byla věnována především aktuálnímu projektu SPRSS na Prostějovsku, který má dopad na 

celé území správního obvodu obce s rozšířenou působností, která čítá 76 obcí včetně Prostějova 

(zahájení projektu k 1. 9. 2017). Členové komise byli seznámeni mj. s cílem projektu, tvorbou plánu     

a vstupních analýz, pracovními skupinami a návazností plánu na dokumenty Olomouckého kraje. 

V závěru Mgr. Králíková uvedla, že zpracovaný návrh dokumentu SPRSS bude předložen 

k připomínkovacímu řízení odborné i laické veřejnosti s tím, že finální verze plánu bude po 

vypořádání připomínek schválena Řídící skupinou SPRSS a předložena ke schválení Zastupitelstvem 

města Prostějova nejpozději v srpnu 2019. 

 

Následně proběhla diskuze členů k danému tématu. Pozornost byla věnována především problematice 

menšin a osob bez přístřeší (možnost získání bytu, podpora města a krizové byty vyhrazené pro 

potřeby Azylového centra Prostějov, o.p.s., sociální byty aj.) a dále návaznosti střednědobého plánu 

na Prostějovsku na střednědobý plán Olomouckého kraje v dané oblasti. Mgr. Králíková průběžně 

v rámci diskuze zodpovídala další dotazy členů komise. 
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Více informací k procesu SPRSS lze nalézt na webových stránkách města: 

https://www.prostejov.eu/cs/obcan/magistrat/informace-z-odboru/odbor-socialnich-veci/strednedobe-

planovani-rozvoje-socialnich-sluzeb/.  

 
 

2) 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 6 žádostí o byt v DPS – dílčí zápis doplněný o závěry komise tvoří 

samostatnou přílohu tohoto zápisu (příloha č. 1). 

 

V rámci pozdější diskuze členové komise rozhodli o změně předkládání informací členům komise 

pro potřeby přidělování bodů novým žadatelům o byty v DPS, aby byl zajištěn dostatek informací 

k rozhodování – přidělování bodů. Příslušné materiály budou členům komise předkládány 

v anonymizované podobě, tj. bez jména žadatele; identifikátorem žadatele bude pouze pořadové číslo 

žádosti. Členové komise obdrží v písemné podobě společně s příslušnou tabulkou pro bodování také 

výtah informací ze žádostí obsahující citlivé osobní údaje (vzhledem k anonymizaci nebude možné 

spojit doplňující osobní údaje žadatele s konkrétní osobou). Následnou kompletaci údajů pro potřeby 

Domovní správy Prostějov, s.r.o. zajistí tajemnice komise. 

 

Nahlížení do lékařských zpráv zůstává i nadále v plné kompetenci lékařů – členů komise. 

 

3) Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 

Komise projednala celkem 6 žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu měst Prostějova na rok 2019, 

z toho byla 1 žádost v částce nad 50.000 Kč a 5 žádostí bylo v částce do 50.000 Kč (včetně).  

Po projednání byly 4 žádosti doporučeny ke schválení, 1 žádost nebyla doporučena ke schválení                       

a 1 žádost byla doporučena k postoupení do Komise školské Rady města Prostějova. Celková výše 

doporučených dotací činí 54.000 Kč. 

 

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

 

4) Různé 

 Bc. Zuzana Bratterová, LLM, informovala členy komise o novém projektu Olomouckého kraje 

„Seniorská obálka“, který má usnadnit a urychlit práci zdravotnické záchranné služby                      

při poskytování první pomoci seniorům. 

Formulář, který senioři vyplní nejlépe ve spolupráci se svým praktickým lékařem, je dostupný              

na webových stránkách Olomouckého kraje. 

 

Pozn.: tajemnice komise zašle členům komise odkaz na webové stránky města Prostějova                           

a Olomouckého kraje, na kterých lze příslušné informace a formulář dohledat. 

 

 

https://www.prostejov.eu/cs/obcan/magistrat/informace-z-odboru/odbor-socialnich-veci/strednedobe-planovani-rozvoje-socialnich-sluzeb/
https://www.prostejov.eu/cs/obcan/magistrat/informace-z-odboru/odbor-socialnich-veci/strednedobe-planovani-rozvoje-socialnich-sluzeb/
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5) Závěr 

Příští jednání komise se uskuteční 17. 4. 2019 od 15.00 hod. v prostorách příspěvkové organizace 

Centrum sociálních služeb Prostějov, Lidická 86, Prostějov (blíže bude upřesněno v pozvánce). 

 

 

Prostějov: 20. 3. 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. 3. 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. 3. 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. 

 


