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Počet listů: 2 příloh: 1 listů příloh: 2 
ZÁPIS č. 4/2019 

z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova,                

konané 15. 5. 2019 
 

 

Přítomni: MUDr. Bohuslav Machaň, Bc. Zuzana Bratterová, LLM, Dagmar Faltýnková, Tomáš Kaštyl, 

Eva Kletenská, Eliška Komárková, Mgr. Věra Králová, Alena Pagáčová, Mgr. Zdeňka Roháčková, 

Milada Tomčiaková, Mgr. Jana Valentová, Jiří Vejvoda 

Omluveni: Radka Aujezdská, MUDr. Pavel Holík, Mgr. Jan Mochťák 

Přizváni: Marie Hájková (Domovní správa Prostějov, s.r.o.) 

Program: 1. Nové byty ulice Sušilova, Prostějov 

 2. Byty zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou 

 3. Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 

 4. Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace 

 5. Různé 

 6. Závěr  
 

 

Jednání komise se uskutečnilo dne 15. 5. 2019 od 15.00 hod. v prostorách Centra sociálních služeb 

Prostějov, příspěvkové organizace (Lidická 2924/86, Prostějov). Jednání zahájil předseda komise            

MUDr. Bohuslav Machaň, který přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. 

 

K jednotlivým bodům programu: 

1) Nové byty ulice Sušilova, Prostějov 

Předseda komise v úvodu jednání udělil slovo paní Marii Hájkové (Domovní správa Prostějov, s.r.o., 

se sídlem Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov – dále jen také „DSP, s.r.o.“), která přítomné seznámila 

s aktuální problematikou nových bytů v majetku města Prostějova na ulici Sušilova. Pozornost byla 

věnována především počtu a vlastnostem bytů, počtu evidovaných žádostí a systému evidence žádostí 

o dané byty, návaznosti na byty zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku města 

Prostějova, podmínkám garážového státní a parkovacích míst ve dvorním traktu budovy apod. 

Členové komise průběžně pokládali dotazy, které byly na místě zodpovídány, a proběhla diskuze k dané 

problematice (zejména v oblasti udělování výjimek pro přidělování bytů, výše nájmu, postup 

v případě úmrtí jednoho z manželů/partnerů, možnost využití bytů pro matky samoživitelky aj.).  

 

Členové komise obdrželi od DSP, s.r.o. také přehled podmínek k přidělení bytu na ul. Sušilova 

(usnesení Rady města Prostějova č. 8340 ze dne 3. 4. 2018). V závěru tohoto bodu programu členové 

komise projednávali celkem 12 žádostí o přidělení bytu na ul. Sušilova – dílčí zápis doplněný                        

o závěry komise tvoří samostatnou přílohu tohoto zápisu (část D. Doporučení k uzavření smlouvy 

v bytovém domě na ul. Sušilova v majetku města Prostějova). 
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2) Byty zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou 

DSP, s.r.o. 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 7 nových žádostí o byt v DPS. Dále byla komisí projednána 

žádost o nové posouzení zdravotního stavu žadatelky o byt v DPS a korespondence k příslušné 

problematice. 

 

Dílčí zápis doplněný o závěry komise tvoří samostatnou přílohu tohoto zápisu (část A.–C.). 

 

3) Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 

Členové komise obdrželi informaci o stavu vyřízení žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu 

statutárního města Prostějova na rok 2019 – k datu 15. 5. 2019 bylo evidováno Odborem sociálních 

věcí Magistrátu města Prostějova celkem 57 žádostí v oblasti sociální a zdravotní, z toho 1 žádost je 

k projednání komisí a 1 žádost byla odložena na zasedání Zastupitelstva města Prostějova konaného 

dne 30. 4. 2019. Celková výše schválených dotací na rok 2019 v oblasti sociální a zdravotní činí 

prozatím 2.623.500 Kč. Podrobnější přehled schválených dotací na rok 2019 obdrží členové na 

příštím jednání komise.  

Komise dále projednala 1 žádost o poskytnutí dotace na rok 2019, která byla Odborem sociálních 

věcí Magistrátu města Prostějova evidována od posledního jednání komise. Bližší informace 

k žádosti viz níže.  
 

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

Skulníková Pavlína, nar. 1974, trvale bytem Kralice na Hané 

na nákup pomůcek pro podporu dětí s poruchou autistického 

spektra (PAS), Prostějovská skupina – pomůcky pro senzomotorickou 

stimulaci a neurovývojovou terapii (20.000,-), pomůcky pro rozvoj 

jemné motoriky, logického myšlení a logopedie (5.000,-) 

Částka – žádost celkem: 25.000 Kč 

doporučeno – návrh: 

25.000 Kč 

Poskytnuto min. období: 

r. 2018: nežádáno 

r. 2017: nežádáno 

 

4) Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace 

Přítomné přivítala Mgr. Helena Vránová, ředitelka příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb 

Prostějov. Členové komise obdrželi od paní ředitelky informace o aktuální problematice a chodu 

zařízení. Pozornost byla věnována především následujícím tématům: 

 umístění v blízkosti centra města a související přístupnost parku pro veřejnost,  

 rekonstrukce budovy bývalého kláštera v areálu soukromým subjektem – budování nových bytů 

a společenských prostor,  

 plánovaná rekonstrukce prostor za účelem přemístění odloučeného pracoviště pečovatelské 

služby do areálu,  

 naplnění kapacity služeb, a to zejména domova pro seniory a domova se zvláštním režimem pro 

osoby s Alzheimerovou chorobou (plán výstavby nové budovy za účelem rozšíření kapacity 

služeb), 

 zajištění stravování včetně rozvozu obědů v rámci Prostějova, 

 proběhlá kontrola zařízení ze strany ministerstva a s tím související příjem žádostí a vedení 

pořadníku žadatelů o domov seniorů. 
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Členové komise průběžně pokládali dotazy a proběhla diskuze k jednotlivým tématům – např. 

zajištění sociálně aktivizačních služeb pro seniory (návštěvy mezi domovy, aktivity, mezigenerační 

setkávání), aktuální celostátní politika v péči o seniory (důraz kladen na péči rodiny), odlehčovací 

služba (naplnění kapacity, čekací doba), počty zdravotních sester a úhrady od pojišťoven, náklady            

na lůžko a úhrady od uživatelů služeb. 

Paní ředitelka pozvala členy komise na akci „Májková olympiáda“, která se uskuteční 21. 5. 2019            

od 15.00 h v prostorách zařízení. 

V závěru byla členům komise nabídnuta možnost prohlídky zařízení. 

 

5) Různé 

 Jednací řád komisí Rady města Prostějova 

Členové komise obdrželi Jednací řád komisí Rady města Prostějova v tištěné podobě (elektronicky 

zasláno 28. 3. 2019). 

V rámci následné diskuze členové komise souhlasili, že  

 dlouhodobá nepřítomnost člena bude vždy hlášena Radě města Prostějova; tajemnice komise 

bude předkládat členům souhrnný přehled o účasti za uplynulé pololetí; 

 zápisy z jednání komise postačí členům zasílat stejným způsobem jako doposud, tj. společně 

s pozvánkou na další jednání komise; na webových stránkách města Prostějova členové komise 

naleznou zápis nejpozději osmý den po skončení jednání komise.  

 Členové komise obdrželi pozvánku na akci „Aktivní senior“, která se uskuteční 28. 5. 2019                       

od 10.00 h v Kolářových sadech v Prostějově (prezence soutěžících od 9.00 h). 

Webové stránky města:https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/aktivni-senior.html.  

 V rámci projednaných témat vznesla Bc. Zuzana Bratterová, LLM, dotaz na problematiku 

příspěvku na osoby, které mají trvalé bydliště hlášené v jiné obci, než ve které využívají sociální 

služby (příjem obce v rámci alokování daní dle trvalého pobytu fyzické osoby vs. pobyt fyzické 

osoby v zařízení sociálních služeb na území jiné obce bez změny trvalého bydliště). Daná 

problematika bude příp. dále diskutována na dalších jednáních komise. 

 

6) Závěr 

Příští jednání komise se uskuteční 12. 6. 2019 od 15.00 hod. v prostorách SENZA družstvo, chráněná 

dílna, Tylova 4236/44, Prostějov. 

 

 

Prostějov: 15. 5. 2019 
 

 

 

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

 

  

   

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

 

Příloha 

Dílčí zápis z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova dne 15. 5. 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. 

https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/aktivni-senior.html

