
 

Příloha (Zápis č. 7/2019 z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova, konané 9. 10. 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 9. 10. 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 

1 LIPKA, z.s. 
sídlo: Tetín 1506/1, Prostějov 

IČO: 440 53 991 

na zajištění sportovně rehabilitačního koordinátora pro uživatele denního stacionáře – mzdové 

náklady na pracovníka 

Částka – žádost celkem: 50.000 Kč 

doporučeno - návrh: 40.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: na tento projekt 

nežádáno 

Poskytnuto r. 2017: na tento projekt 

nežádáno 

 

2 LIPKA, z.s. 
sídlo: Tetín 1506/1, Prostějov 

IČO: 440 53 991 

na rozšíření činností poskytovaných Sociálně aktivizačními službami pro seniory – mzdové 

náklady na pracovníka v sociálních službách – HPP (32.000,-), mzdové náklady na pracovníka 

DPP – lektory cvičení (18.000,-) 

Částka – žádost celkem: 50.000 Kč 

nedoporučeno - návrh: 0 Kč  

důvod: na činnost SAS pro seniory byla 

dotace z rozpočtu města Prostějova                      

pro rok 2019 již poskytnuta 

Poskytnuto r. 2018: 150.000 Kč                               

(SAS pro seniory) 

Poskytnuto r. 2017: 150.000 Kč                                      

(SAS pro seniory) 

 

B. Dotační titul: Dotace na jednorázovou akci 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 

- LIPKA, z.s. 

sídlo: Tetín 1506/1, Prostějov I Chráněné bydlení LIPKA, J. Köhlera 2, Vrahovice 

IČO: 440 53 991 

na zlepšení podmínek života uživatelů chráněného bydlení – výmalba prostor bytů uživatelů                         

a společenské místnosti po opravách podlahy 

Částka – žádost celkem: 50.000 Kč 

doporučeno - návrh: 20.000 Kč  

Poskytnuto r. 2018: na tuto akci nežádáno 

Poskytnuto r. 2017: na tuto akci nežádáno 

 

 

Pozn.: Žadatel – LIPKA, z.s. – obdržel v roce 2019 dotaci z rozpočtu města Prostějova: 

- ve výši 150.000 Kč na sociálně aktivizační služby pro seniory – osobní náklady na pracovníka a vedoucí zájmových útvarů a lektorů, energie, telefony, 

internet, služby, materiál na činnost a terapeutické aktivity; 

- ve výši 150.000 Kč na poskytování sociální služby denní stacionář pro děti, mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením – energie, služby, 

materiál na činnost a terapeutické aktivity; 

- ve výši 75.000 Kč na sociálně terapeutickou dílnu – cukrárnu – energie, telefony, materiál na terapeutickou činnost, drobné vybavení dílny (pekařské                       

a cukrářské pomůcky, nádobí), čistící prostředky a jednorázové hygienické a pracovní pomůcky. 

 

C. Závěr 

Dne 9. 10. 2019 projednala Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova (dále jen „komise“) celkem 3 žádosti o poskytnutí dotace 

z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2019. Všechny žádosti byly v částce do 50.000 Kč (včetně). Dvě žádosti byly komisí 

doporučeny Radě města Prostějova ke schválení a jedna žádost nebyla doporučena Radě města Prostějova ke schválení. 

Celková výše doporučených dotací činí 60.000 Kč. 

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

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


