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Počet listů: 1 příloh: 2 listů příloh: 3 
ZÁPIS č. 6/2019 

z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova,                

konané 11. 9. 2019 
 

 

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

MUDr. Pavel Holík, Tomáš Kaštyl, Eva Kletenská, Eliška Komárková, Mgr. Věra Králová, Alena Pagáčová, 

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

Omluveni: Mgr. Jan Mochťák, Milada Tomčiaková 

Přizváni: RNDr. Alena Rašková, Mgr. Jaroslav Svozil 

Program: 1. Byty zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova 

0. a byty ul. Sušilova 

 2. Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 

 3. Mobilní hospicová péče – stanovisko MUDr. Hleba, primáře LDN, Nemocnice Prostějov 

 4. Různé 

 5. Závěr  

 

Jednání komise se uskutečnilo dne 11. 9. 2019 od 15.00 hod. v zasedací místnosti č. 5 v přízemí 

radnice (nám. T. G. M. 130/14, Prostějov). Jednání zahájil předseda komise MUDr. Bohuslav Machaň, 

který přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. 

 

K jednotlivým bodům programu: 

1) Byty zvláštního určení v domech s pečovatelskou sužbou v majetku města Prostějova 

a byty ul. Sušilova 

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“). Komise dále v rámci bodu C. projednala žádosti o přidělení bytu 

v bytovém domě na ul. Sušilova 4704/1 ve vlastnictví města Prostějova. 

Dílčí zápis doplněný o závěry komise tvoří samostatnou přílohu tohoto zápisu (příloha č. 1). 

 

Členové komise se mj. zabývali také novými pravidly pro přijímání žádostí a přidělování bytů v DPS. 

MUDr. Machaň zpracuje na základě proběhlé diskuze návrh nového interního postupu komise při 

hodnocení žádostí – členové komise obdrží tento návrh k odsouhlasení na nejbližším jednání komise. 

 

 

Mgr. Roháčková se omluvila z dalšího jednání komise v 16.00 h. 
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2) Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 

Členové komise obdrželi informaci o rozhodnutí Rady města Prostějova ze dne 27. 8. 2019 – do návrhu 

rozpočtu města Prostějova na rok 2020 budou zařazeny finanční prostředky ve výši 3,5 mil. Kč              

na dotace v oblasti sociální a zdravotní (z toho ve výši 0,6 mil. Kč dotace Azylové centrum Prostějov, 

ve výši 0,4 mil. Kč Komise sociální a zdravotní a ve výši 2,5 mil. Kč dotace nerozdělené). 

 

Komise projednala celkem 2 žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019                

–  obě žádosti v částce do 50.000 Kč (včetně). Po projednání byly obě žádosti doporučeny ke schválení. 

Celková výše doporučených dotací činí 40.000 Kč. 

 

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

 

3) Mobilní hospicová péče – stanovisko MUDr. Hleba, primáře LDN, Nemocnice Prostějov 

MUDr. Machaň informoval stručně členy komise o stanovisku MUDr. Hleba, primáře LDN, 

Nemocnice Prostějov, k mobilní hospicové péči.  

Nemocnice Prostějov na začátku července 2019 otevřela nové oddělení paliativní péče, které je 

součástí Léčebny dlouhodobě nemocných. Aktuálně vyhrazeno 6 lůžek pro paliativní péči, na pokojích 

je umožněn nepřetržitý pobyt rodinných příslušníků. Společnost AGEL zvažuje navíc zřízení mobilní 

hospicové péče pro regiony, ve kterých působí. 

MUDr. Hleb byl požádán, zda by své stanovisko mohl předat komisi v písemné podobě – v příp. 

doručení bude předáno členům komise. 

 

4) Různé 

 Členové komise obdrželi přehled o účasti členů na jednáních komise v 1. pololetí 2019. 

 Členové komise obdrželi stručné informace o službě Senior taxi – realizován podpis nové smlouvy 

na zajištění služby v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021. Podmínky pro využívání služby zůstaly 

zachovány. Celkový rozpočet služby na dvouleté období byl navýšen na částku 1.800.000 Kč 

včetně DPH (v minulém období 1.411.200 Kč včetně DPH). 

 Členům komise byla předána pozvánka na výstavu fotografií – vztahy mezi generacemi „Záleží                 

na čem záleží“, která se uskuteční v prostorách Zlaté brány od 14. 9. do 18. 10. 2019. 

 

5) Závěr 

Příští jednání komise se uskuteční 9. 10. 2019 od 15.00 hod. Místo jednání bude upřesněno 

v pozvánce. 

 

Prostějov: 11. 9. 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 11. 9. 2019 

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 11. 9. 2019) 


