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Počet listů: 2 příloh: 1 listů příloh: 1 
ZÁPIS č. 5/2019 

z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova,                

konané 12. 6. 2019 
 

 

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

Eva Kletenská, Eliška Komárková, Mgr. Věra Králová, Alena Pagáčová, Mgr. Jana Valentová 

Omluveni: MUDr. Pavel Holík, Mgr. Zdeňka Roháčková, Jiří Vejvoda 

Neomluveni: Tomáš Kaštyl, Mgr. Jan Mochťák, Milada Tomčiaková 

Přizváni: RNDr. Alena Rašková, Mgr. Jaroslav Svozil 

Program: 1. SENZA družstvo, chráněná dílna 

 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 12. 6. 2019 od 15.00 hod. v prostorách chráněné dílny SENZA 

družstvo (Tylova 44, Prostějov). Jednání zahájil předseda komise MUDr. Bohuslav Machaň, který přivítal 

přítomné a seznámil je s programem jednání. 

 

K jednotlivým bodům programu: 

1) SENZA družstvo, chráněná dílna 

Po zahájení jednání předal předseda komise slovo Mgr. Renatě Čekalové, předsedkyní spolku LIPKA. 

Mgr. Čekalová představila členům komise chráněnou dílnu SENZA družstvo, a to zejména historii 

vzniku včetně propojení na spolek LIPKA, legislativní aspekty fungování chráněné dílny, pomoc 

města Prostějova. Pozornost byla věnována také počtu zaměstnanců a jejich vývoji (na počátku 12 

zaměstnanců, nyní 50-60 zaměstnanců v trvalém pracovním poměru; většinu zaměstnanců tvoří 

osoby se zdravotním znevýhodněním, spolupráce s Úřadem práce České republiky), jednotlivým 

zajišťovaným službám (vývařovna, prádelna a mandlovna, univerzální dílny a největší odběratelé 

služeb) a hospodářským ukazatelům. Mgr. Čekalová uvedla také různé aspekty práce se zaměstnanci se 

zdravotním znevýhodněním. 

Členové komise průběžně pokládali dotazy a proběhla diskuze k jednotlivým tématům. Následně 

byla realizována prohlídka prostor. 

 

2) Byty zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou 

Domovní správa Prostějov, s.r.o. předložila materiál, na základě kterého komise přidělovala body 

novým žadatelům o byt zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou v majetku města 

Prostějova (dále jen také „byt v DPS“).  
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Dílčí zápis doplněný o závěry komise tvoří samostatnou přílohu tohoto zápisu. 

 

3) Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 

Členové komise obdrželi přehled dotací schválených a poskytnutých z rozpočtu města Prostějova               

na rok 2019 v oblasti sociální a zdravotní (celkový počet evidovaných žádostí, celková výše schválených 

dotací, dotační tituly, počet žadatelů – subjektů, finanční krytí, odvětvové třídění poskytnutých dotací 

a stručný přehled všech žádostí včetně požadované a schválené částky). 

 

4) Různé 

 Členové komise obdrželi pozvánku na akci „Den sportovních her“, kterou pořádá Domov seniorů 

Prostějov, příspěvková organizace. 

 Mgr. Svozil informoval členy komise o ocenění Domova seniorů Prostějov, příspěvkové organizace 

za realizaci aktivit v rámci mezigenerační spolupráce (pravidelná setkávání seniorů – klientů 

domova a dětí z mateřské školy ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60). 

 Bc. Zuzana Bratterová, LLM, seznámila členy komise s aktuální problematikou domovů pro 

seniory – nárůst případů, kdy klienty domova jsou lidé bez příjmů, osoby závislé na alkoholu 

nebo osoby, které byly doposud bez přístřeší (tj. bezdomovci). S danou problematikou se pak 

nejvíce potýkají domovy v menších obcích.  

Diskutována byla rovněž problematika nedostatečných kapacit pobytových sociálních služeb 

(zejména domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem). 

Závěr: 

Komise na základě projednané problematiky doporučuje, aby Rada města Prostějova 

zvážila možnost informovat zákonodárné orgány o aktuální situaci v regionu, týkající se 

problematiky skokového nárůstu osob 

- nepřizpůsobivých, 

- s Alzheimerovou chorobou či jiným onemocněním, např. stařeckou demencí, 

- seniorů. 

Je třeba řešit situaci také ve vztahu k nedostačujícím kapacitám pobytových sociálních služeb. 

Dále třeba (dle stanoviska komise) doporučit přípravu návrhu legislativního řešení, 

týkajícího se osob s nedostatečnými příjmy a osob bez příjmů včetně případného poskytování 

pobytových služeb v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem s ohledem 

na možnosti financování těchto služeb. V současnosti není tato problematika řešena, přičemž 

se očekává nárůst osob – seniorů s nízkým starobním důchodem, který nebude postačovat 

na úhradu nákladů pobytových sociálních služeb. Vyvstává tak potřeba vzniku části lůžek 

v pobytových zařízeních, které by měly standard pouze přiměřený ke skutečnosti, že jde                              

o osoby s malými či žádnými příjmy a souběžně může jít také o osoby s problematickými 

osobními vazbami, které doposud žily nepřizpůsobivým způsobem života a v konfliktu se 

společenskými normami. 
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5) Závěr 

Příští jednání komise se uskuteční 11. 9. 2019 od 15.00 hod. Místo jednání bude upřesněno 

v pozvánce. 

 

 

Prostějov: 12. 6. 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 12. 6. 2019  


