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Příloha č. 2 (Zápis č. 6/2019 z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova, konané 11. 9. 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 11. 9. 2019) 
 
 

A. Dotační titul: Dotace na činnost organizace pro oblast sociální 

Žádost o poskytnutí dotace v částce do 50.000 Kč (včetně) 

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

- Podané ruce – osobní asistence 
sídlo: Zborovská 465, Frýdek-Místek  I  pob.: Polišenského 1, Prostějov 

IČO: 706 32 596 

na projekt Osobní asistence pro snadnější život – mzdové náklady pracovníků v přímé péči 

(osobních asistentů) 

Částka – žádost celkem: 48.000 Kč 

Pozn.: Žadatel obdržel v roce 2019 dotaci ve výši 20.000 Kč na projekt Osobní asistence pro 

snadnější život – osobní náklady pracovníků v přímé péči (osobních asistentů). 

doporučeno - návrh: 20.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: 20.000 Kč 

Poskytnuto r. 2017: 20.000 Kč 

 

 

B. Dotační titul: Dotace na jednorázovou akci organizace pro oblast zdravotní 

Žádost o poskytnutí dotace v částce do 50.000 Kč (včetně) 

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

- Senioři Prostějova, z.s. 
sídlo: Vojáčkovo nám. 218/1, Prostějov 

IČO: 227 41 127 

na léčebně rehabilitační pobyt v Sezimově Ústí – doprava včetně nákladů na rehabilitaci a cvičení 

Částka – žádost celkem: 20.000 Kč 

Pozn.: Žadatel obdržel v roce 2019 prostřednictvím Odboru školství, kultury a sportu (OŠKS) 

dotaci ve výši 40.000 Kč na podporu činnosti (pronájem přednáškového sálu a červeného salonku 

Národního domu v Prostějově, doprava, vstupné do hradů, zámků a muzeí). Souběžně s žádostí                       

o dotaci na léčebně rehabilitační pobyt v Sezimově Ústí  (viz výše) podal žadatel další žádost                            

o dotaci ve výši 20.000 Kč na „Poznávací pobyt na Jižní Moravě“ (eviduje OŠKS). V roce 2017 

obdržel žadatel dotaci ve výši 30.000 Kč, v roce 2018 ve výši 45.000 Kč (obě dotace na činnost 

spolku, poskytnuto prostřednictvím OŠKS). 

doporučeno - návrh: 20.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: na tuto akci nežádáno 

Poskytnuto r. 2017: na tuto akci nežádáno 

 

 

C. Závěr 

Dne 11. 9. 2019 projednala Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova (dále jen „komise“) celkem 2 žádosti o poskytnutí dotace 

z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2019. Obě žádosti byly v částce do 50.000 Kč (včetně) a byly komisí doporučeny Radě 

města Prostějova ke schválení. 

Celková výše doporučených dotací činí 40.000 Kč. 

 

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

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


