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Příloha č. 2 (Zápis č. 3/2019 z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova, konané 20. 3. 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. 3. 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 Svaz tělesně postižených v České republice z. s., místní organizace Prostějov 
sídlo: Kostelecká 4165/17, Prostějov 

IČO: 657 62 801 

na financování nákladů spojených s činností organizace v oblasti sociální, zdravotní, kulturní: 

pronájem kanceláře vč. energií (3.400,-), kancelářské potřeby, inzerce (5.000,-), pronájem sálu na 

schůze, pozvánky na schůze – poštovné (2.600,-), účetní a ekonomické práce (12.000,-), procedury 

Skalka (16.000,-), jednodenní zájezdy (21.000,-), kulturní akce (1.000,-) 

Částka – žádost celkem: 61.000 Kč 

Pozn.: Svaz tělesně postižených v ČR z. s., okresní organizace Prostějov obdržela dotaci z rozpočtu 

města Prostějova: v roce 2019 ve výši 100.000 Kč; v roce 2018 ve výši 75.000 Kč; v roce 2017              

ve výši 75.000 Kč. 

doporučeno - návrh: 0 Kč  

důvod: dotací z rozpočtu města Prostějova 

byla v roce 2019 již podpořena činnost 

Svazu tělesně postižených v České 

republice z. s., okresní organizace 

Prostějov (usnesení č. 19025 

Zastupitelstva města Prostějova ze dne    

19. 2. 2019) 

Poskytnuto r. 2018: nežádáno 

Poskytnuto r. 2017: nežádáno 

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 

2 Prostějovští vozíčkáři, spolek 
sídlo: Kostelecká 4165/17, Prostějov 

IČO: 266 78 748 

na celoroční pravidelnou činnost spolku s doplňkovými aktivitami: jednodenní zájezd – 

doprava – ZOO Zlín, Zámek Lešná, Luhačovice (9.900,-), provozní náklady (600,-), nájem včetně 

energií a služeb (4.000,-) 

Částka – žádost celkem: 14.500 Kč 

doporučeno - návrh: 14.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: 14.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 14.000 Kč 

 

 

B. 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 

3 Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace 
sídlo: Lidická 1454/86, Prostějov 

IČO: 479 21 293 

na podporu kreativních činností uživatelů služeb ve tvořivé dílně – nákup materiálu: vlna, 

příze (8.000,-), výtvarný kreativní materiál (7.000,-) 

Částka – žádost celkem: 15.000 Kč 

doporučeno - návrh: 15.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: nežádáno 

Poskytnuto r. 2017: nežádáno 

 

4 Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace 
sídlo: Lidická 1454/86, Prostějov 

IČO: 479 21 293 

na taneční kostýmy pro taneční skupinu Křepelky (uživatelky služby Domov se zvláštním 

režimem pro osoby s duševním onemocněním) 

Částka – žádost celkem: 10.000 Kč 

doporučeno - návrh: 10.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: nežádáno 

Poskytnuto r. 2017: nežádáno 

 

5 Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace 
sídlo: Lidická 1454/86, Prostějov 

IČO: 479 21 293 

na zakoupení pomůcek pro zahradní terapii: vyvýšené záhony (13.000,-), pomůcky na 

zahradničení (2.000,-) 

Částka – žádost celkem: 15.000 Kč 

 

doporučeno - návrh: 15.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: nežádáno 

Poskytnuto r. 2017: nežádáno 
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6 David Kovář (fyzická osoba – občan) 
trvalé bydliště: Bukovská 80, Protivanov 

datum narození: 2. 12. 2000 

na zhotovení webu „Snadná brigáda“: programy, pluginy, šablony, webhosting (6.000,-), 

dvouměsíční programování programátory (34.000,-) 

Částka – žádost celkem: 40.000 Kč 

Po projednání doporučuje komise 

postoupit tuto žádost do Komise 

školské Rady města Prostějova 

(projekt nespadá do problematiky 

v oblasti sociální a zdravotní). 

Poskytnuto r. 2018: nežádáno 

Poskytnuto r. 2017: nežádáno 

 

C. Závěr 

Dne 20. 3. 2019 projednala Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova (dále jen „komise“) celkem 6 žádostí o poskytnutí dotace 

z rozpočtu statutárního města 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).  

Z celkového počtu 6 žádostí byly komisí 4 doporučeny ke schválení, 1 žádost nebyla doporučena ke schválení a 1 žádost byla 

doporučena k postoupení Komisi školské Rady města Prostějova z důvodu, že projekt nespadá do problematiky v oblasti sociální                          

a zdravotní.  

Celková výše doporučených dotací činí 54.000 Kč. 

 

Tabulka č. 1 – Doporučené dotace dle jednání komise 20. 3. 2019 
 

 DOPORUČENO                                                 

(Σ doporučené dotace) 

ŽÁDOSTI CELKEM                             

(Σ hodnota žádostí, tj. Σ žádáno) 

HODNOTA                   

doporučeno/žádosti celkem 

komise dne 20.03.2019 
(projednáno 6 žádostí) 

54.000,00 Kč 155.500,00 Kč 34,7 % 

zdroj: OSV MMPv 

 

Tabulka č. 2 – Přehled schválených a doporučených dotací na rok 2019 v oblasti sociální a zdravotní k 20. 3. 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 39,4 % 

ZMP dne 19.02.2019 
(Azylové centrum Prostějov) 

  500.000,00 Kč   900.000,00 Kč 55,5 % 

komise dne 20.02.2019 
(projednáno 37 žádostí) 

  743.500,00 Kč 1.931.237,94 Kč 38,5 % 

komise dne 20.03.2019 
(projednáno 6 žádostí) 

   54.000,00 Kč   155.500,00 Kč 34,7 % 

CELKEM                              
(předpoklad k 20.03.2019) 

2.454.500,00 Kč 5.924.278,92 Kč 41,4 % 

zdroj: OSV MMPv 

 

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

 

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

 

 


