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Počet listů: 2 příloh: 1 listů příloh: 2 
ZÁPIS č. 8/2019 

z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova,                

konané 13. 11. 2019 
 

 

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

Tomáš Kaštyl, Eva Kletenská, Eliška Komárková, Mgr. Věra Králová, Mgr. Zdeňka Roháčková,                   

Milada Tomčiaková, Mgr. Jana Valentová, Jiří Vejvoda 

Omluveni: MUDr. Pavel Holík, Alena Pagáčová 

Neomluveni: Mgr. Jan Mochťák 

Přizváni: RNDr. Alena Rašková, Mgr. Jaroslav Svozil, Bc. Gabriela Petrželová 

Program: 1. Byty zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou, byty v režimu 

nízkopříjmových skupin obyvatel a byty ul. Sušilova 

 2. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově 

 3. Různé 

 4. Závěr  

 

Jednání komise se uskutečnilo dne 13. 11. 2019 od 15.00 hod. v prostorách Společnosti Podané ruce o.p.s. 

(Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově, Lutinovova 1, 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 službou, byty v režimu nízkopříjmových 

skupin obyvatel 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 B. a C. projednala korespondenci – žádosti o přednostní přidělení bytu                      

a žádosti o přidělení bytu v režimu nízkopříjmových skupin obyvatel. V rámci bodu D. byly projednány 

žádosti o přidělení bytu v bytovém domě na ul. Sušilova. 

Dílčí zápis doplněný o závěry komise tvoří samostatnou přílohu tohoto zápisu. 

 

Členové komise obdrželi informaci o úpravě Podmínek pro přidělení bytu v bytovém domě na ul. 

Sušilova (schválila Rada města Prostějova dne 22. 10. 2019 usnesením č. 91017). 
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2) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově 

Jednání komise se uskutečnilo v prostorách Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Prostějově 

(dále jen „NZDM“). Přítomné přivítal pan David Bezdomnikov, zástupce ředitele pro Olomoucký kraj, 

Bc. Jana Kučerová, vedoucí Kontaktního centra Prostějov, a pan Petr Kadlec, DiS., vedoucí NZDM. 

Členům komise byly přestaveny služby Společnosti Podané ruce o.p.s., které jsou v současnosti 

realizovány v Prostějově, a to: 

- Kontaktní centrum Prostějov (zejména informace týkající se cíle služby, personálního zajištění, 

uživatelů – počty, struktura, práce s osobami blízkými, výměny injekčního materiálu, sociální práce 

s klienty a poskytování dalších návazných služeb pro klienty, rozšíření terénní služby od roku 2020 

na Konicko aj. regiony ve spolupráci s Olomouckým krajem); 

- Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji (zejména informace týkající se zaměření služby, 

personálního zajištění, cílové skupiny a struktury klientů, nejčastěji řešené závislosti, poskytování 

dluhového poradenství); 

- NZDM (zejména informace o cílové skupině, nabídce služeb – volnočasové aktivity, sociální 

poradenství a prevence, uvedení anonymních příkladů dlouhodobé práce s dětmi, realizace terénní 

práce včetně kontaktu přes sociální sítě, realizace besed ve školách – zaměření na kyberbezpečnost 

a kyberšikanu). 

Bc. Gabriela Petrželová, manažerka prevence kriminality na Odboru sociálních věcí Magistrátu města 

Prostějova, následně představila projekty prevence kriminality, které jsou realizovány ve spolupráci 

s NZDM, a dále také projekt Revolution train – protidrogový vlak. 

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

 

3) Různé 

 Bc. Zuzana Bratterová, LLM, vyslovila poděkování paní náměstkyni za zaslání dopisu Krajskému 

úřadu pro Olomoucký kraj ve věci možnosti využití zákonodárné iniciativy v sociální oblasti 

(viz doporučení komise ze dne 12. 6. 2019). 

Bc. Bratterová uvedla dále informaci o jednání v dané problematice s ministryní MPSV ČR                         

a v rámci krajské komise. 

 

4) Závěr 

Příští jednání komise se uskuteční 11. 12. 2019 od 15.00 hod. Místo jednání bude upřesněno 

v pozvánce. 
 

 

 

 

Prostějov: 13. 11. 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 ze dne 13. 11. 2019 


