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Počet listů: 1 příloh: 2 listů příloh: 5 
ZÁPIS č. 2/2020 

z 11. jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova,                

konané 26. 2. 2020 
 

 

Přítomni: MUDr. Bohuslav Machaň, Radka Aujezdská, Dagmar Faltýnková, Mgr. Alena Hálková, 

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

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

Omluveni: MUDr. Pavel Holík 

Přizváni: RNDr. Alena Rašková, Mgr. Vladislava Kolářová 

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

nízkopříjmových skupin obyvatel a běžných bytů (ul. Sušilova) 

 2.  Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2020 

 3.  Různé 

 4.  Závěr  

 

Jednání komise se uskutečnilo 26. 2. 2020 od 15.00 h v prostorách klubovny Kulturního klubu DUHA 

(Školní 4, Prostějov). Jednání zahájil předseda komise MUDr. Bohuslav Machaň, který přivítal přítomné       

a seznámil je s programem jednání. V úvodu jednání představil předseda komise mj. také novou členku – 

Mgr. Alenu Hálkovou. 

 

K jednotlivým bodům programu: 

1) Byty zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou, byty v režimu nízkopříjmových 

skupin obyvatel a běžných bytů (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 také v rámci dalších bodů předkládaného materiálu projednala 2 žádosti o přechod nájmu 

bytu (bod B.), 3 žádosti o přidělení bytu v režimu nízkopříjmových skupin obyvatel a žádosti o byt č. 6 

v domě na ul. Sušilova 4704/1, Prostějov (bod C.) a v rámci korespondence žádost o přednostní 

přidělení bytu v režimu nízkopříjmových skupin obyvatel (bod D.). 

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

 

2) Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2020 

Komise projednala celkem 39 žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2020  

(z tohoto počtu byly 3 žádosti v částce nad 50.000 Kč, zbylé žádosti byly v částce do 50.000 Kč 

včetně). Po projednání bylo 35 žádostí doporučeno ke schválení, 1 žádost nebyla doporučena                

ke schválení a 3 žádosti byly odloženy (žadatel nezveřejnil účetní závěrku za rok 2018).  
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Celková výše doporučených dotací činí 758.000 Kč. 

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

 

3) Různé 

a) Azylové centrum Prostějov, o.p.s., Určická 101, Prostějov – náklady organizace: předseda 

komise přednesl stručně informace k činnosti a rozpočtu organizace; následně k danému bodu 

proběhla diskuze. 

b) Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 24, Praha – dotace na rok 2020: předseda komise seznámil 

členy komise se závěry ze zasedání Zastupitelstva města Prostějova dne 4. 2. 2020; následně 

k danému bodu proběhla diskuze.  

c) Případová studie nového strategického plánu města Prostějova: Odbor rozvoje a investic 

Magistrátu města Prostějova předložil komisi k připomínkování Případovou studii nového 

strategického plánu, jejímž základním cílem je definovat budoucí podobu Nového strategického 

plánu Prostějov včetně procesu jeho přípravy. 

Závěr: Případová studie nového strategického plánu byla vzata na vědomí.  

Konkrétní aktivity (projekty) v oblasti sociální budou předloženy k posouzení při přípravě 

Nového strategického plánu. 

d) Komise se zabývala problematikou nedostatku pobytových služeb pro osoby s lehčími a jinými 

psychickými poruchami (např. schizofrenií) a pro osoby mladšího věku (tj. do věku 65 let) s těžkými 

poruchami pohybového ústrojí. 

Závěr: Komise pro projednání žádá o podání podnětu Zastupitelstvu města Prostějova              

a Krajskému úřadu Olomouckého kraje za účelem řešení této problematiky. 

e) Ceny města Prostějova za rok 2019 

Komise po projednání nominuje na Ceny města Prostějova tyto osoby (občany města): 

- Bc. Zuzana Bratterová, LLM. (in memoriam), 

- Mgr. Jaroslav Svozil (in memoriam), 

- pan Ivo Slavotínek (nar. 1948), 

- MUDr. Vlastimila Minaříková. 

Tajemnice komise ve spolupráci s předsedou komise připraví příslušné formuláře pro odevzdání 

nominací nejpozději do 28. 2. 2020.  

 

4) Závěr 

Příští jednání komise se uskuteční 18. 3. 2020 od 15.00 h. Místo jednání bude upřesněno v pozvánce. 
 

 

Prostějov: 26. 2. 2020 
 

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 26. 2. 2020 

Příloha č. 2 – Přehled žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2020 (závěry 

z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova dne 26. 2. 2020) 


