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Počet listů: 1 příloh: 1 listů příloh: 1 
ZÁPIS č. 7/2019 

z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova,                

konané 9. 10. 2019 
 

 

Přítomni: MUDr. Bohuslav Machaň, Radka Aujezdská, Bc. Zuzana Bratterová, LLM, Eva Kletenská,              

Eliška Komárková, Mgr. Věra Králová, Alena Pagáčová, Mgr. Zdeňka Roháčková, Milada Tomčiaková, 

Mgr. Jana Valentová 

Omluveni: Dagmar Faltýnková, MUDr. Pavel Holík, Tomáš Kaštyl, Jiří Vejvoda 

Neomluveni: Mgr. Jan Mochťák 

Přizváni: RNDr. Alena Rašková, Mgr. Jaroslav Svozil 

Program: 1. Fórum Zdravého města Prostějova 

 2. Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 

 3. Různé 

 4. Závěr  

 

Jednání komise se uskutečnilo dne 9. 10. 2019 od 16.00 hod. v rámci Fóra Zdravého města Prostějova 

(Národní dům, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov). Následně proběhlo krátké samostatné jednání komise.  

 

K jednotlivým bodům programu: 

1) Fórum Zdravého města Prostějova 

Členové komise se zúčastnili veřejné diskuze „Plán zdraví a kvality života“, která proběhla v rámci 

Fóra Zdravého města Prostějova. Členové komise tak měli možnost nejen zúčastnit se diskuze 

s občany, odbornou veřejností a zástupci veřejné správy, ale také předkládat náměty v jednotlivých 

diskutovaných oblastech. Největší pozornost byla věnována oblastem, které se vztahují k činnosti 

komise, tj. „Sociální oblast / Sociálně-patologické jevy“ a „Zdravý životní styl / Zdravotní oblast“. 

 

Projednávané náměty „Sociální oblast / Sociálně-patologické jevy“: 

1. rozšíření Azylového centra (Určická ul., Prostějov); 

2. rozšíření a kategorizace lůžek v domovech pro seniory; 

3. řešení vyloučených lokalit – ubytovny; 

4. bytová otázka sociálně slabých; 

5. rozšíření denních stacionářů a jejich popularizace. 

 

Do ankety 10 problémů, která bude uveřejněna na webových stránkách města Prostějova                          

a v Prostějovských radničních listech, byly z této oblasti po hlasování vybrány náměty č. 2 a 3. 
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Projednávané náměty „Zdravý životní styl / Zdravotní oblast“: 

1. problém DCM (diskotéka Morava) – rušení nočního klidu, otevírací doba, kriminalita, dopravní 

obslužnost (taxi); 

2. kvalita ovzduší, zdokonalení MHD – Šárka; 

3. zubní pohotovost; 

4. Vrahovice – ulice M. Pujmanové – rušení nočního klidu, návykové látky. 

 

Do ankety 10 problémů byly z této oblasti po hlasování vybrány náměty č. 1 a 2. 

 
 

2) Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 

Po ukončení Fóra Zdravého města Prostějova komise projednala 3 žádosti o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 – všechny žádosti byly v částce do 50.000 Kč (včetně).                         

Po projednání byly dvě žádosti doporučeny ke schválení a jedna žádost nebyla doporučena                             

ke schválení. Celková výše doporučených dotací činí 60.000 Kč. 

 

Podrobný materiál s jednotlivými doporučeními komise je přílohou tohoto zápisu. 

 

3) Různé 

- 

 

4) Závěr 

Příští jednání komise se uskuteční 13. 11. 2019 od 15.00 hod. Místo jednání bude upřesněno 

v pozvánce. 
 

 

 

 

Prostějov: 9. 10. 2019 

 

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

  

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

 

 

 

Příloha 

Přehled žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2019 (závěry z jednání 

Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova dne 9. 10. 2019) 


