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Počet listů: 2 příloh: 2 listů příloh: 2 
ZÁPIS č. 3/2020 

z 12. jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova,                

konané 17. 6. 2020 
 

 

Přítomni: MUDr. Bohuslav Machaň, Dagmar Faltýnková, Mgr. Alena Hálková, MUDr. Pavel Holík, 

Ludmila Jeričová, Eva Kletenská, Eliška Komárková, Mgr. Věra Králová, Alena Pagáčová,                                  

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

Omluveni: Radka Aujezdská, Tomáš Kaštyl, Jiří Vejvoda 

Přizváni: RNDr. Alena Rašková 

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

nízkopříjmových skupin obyvatel aj. 

 2.  Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2020 

 3.  Různé 

 4.  Závěr  

 

Jednání komise se uskutečnilo 17. 6. 2020 od 15.00 h v zasedací místnosti ve dvoře radnice (nám.                

T. G. Masaryka 130/14, 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 aj. 

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 žádost o přechod nájmu bytu 

(bod B.), žádost o výměnu bytu (bod C.), žádosti o přidělení bytu v režimu nízkopříjmových skupin 

obyvatel a žádosti o přidělení bytu v domě na ul. Sušilova 4704/1, Prostějov (bod D.). 

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

 

V rámci tohoto bodu proběhlo na podnět RNDr. Aleny Raškové a Domovní správy Prostějov, s.r.o. 

hlasování členů komise o možnosti přijímat usnesení také mimo svolané jednání (per rollam),                                 

a to v případech, kdy není po delší dobu (tj. déle než 1 měsíc) svoláno jednání komise a je nezbytné 

projednat bytové záležitosti.  

Závěr: Členové komise souhlasí s přijímáním usnesení také mimo svolané jednání (per rollam), 

a to v mimořádných případech, kdy se jednání komise neuskuteční po dobu delší než 1 měsíc 

(resp. po dobu delší než 30 kalendářních dnů). 
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Pozn.: 

Jednací řád komisí Rady města Prostějova, který schválila usnesením č. 9234 Rada města Prostějova 

na schůzi, konané 19. 3. 2019, uvádí v čl. 6 odst. 4.: 

„Komise může přijímat usnesení také mimo svolané jednání (per rollam), a to elektronickým 

korespondenčním hlasováním. Hlasování per rollam iniciuje předseda komise e-mailovou zprávou 

adresovanou všem členům komise. Součástí e-mailové zprávy je vždy návrh usnesení, které má být 

přijato, případně odůvodnění návrhu. Členové komise vyjadřují svůj souhlas či nesouhlas s návrhem 

usnesení odpovědí ve formě „Ano“, „Ne“ nebo „Zdržuji se“, a to e-mailovou zprávou adresovanou 

všem členům komise.“ 

 

Ze strany Mgr. Aleny Hálkové byl vznesen podnět, aby se jednání komise účastnil zástupce Domovní 

správy Prostějov, s.r.o. 

Závěr: Členové komise souhlasí, aby se jednání komise opět účastnil zástupce Domovní správy 

Prostějov, s.r.o. 

 

Mgr. Alena Hálková dále uvedla, že nepovažuje komisi za kompetentní k projednávání žádostí                 

o přidělení bytu v domě na ul. Sušilova 4704/1, Prostějov. 

Závěr: Komise bere stanovisko členky komise na vědomí.  

Pozn.: Komise se vyjadřuje k výjimkám z podmínek k přidělení bytů v domě na ul. Sušilova 4704/1, 

Prostějov, na základě usnesení č. 91017 Rady města Prostějova ze dne 22. 10. 2019. 

 

Dále dal předseda komise na žádost Mgr. Aleny Hálkové hlasovat o tom, aby se k výjimkám 

z podmínek k přidělení bytů v domě na ul. Sušilova 4704/1, Prostějov, vyjadřovala Komise bytová. 

Závěr: hlasování – 6 pro, 6 nehlasovalo (zdrželo se hlasování) 

Pozn.: Komise bytová se může vyjadřovat k výjimkám z podmínek k přidělení bytů v domě na ul. 

Sušilova 4704/1, Prostějov, na základě usnesení č. 91017 Rady města Prostějova ze dne 22. 10. 2019. 

 
2) Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2020 

Komise projednala celkem 10 žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2020  

(všechny žádosti byly v částce do 50.000 Kč včetně). Po projednání bylo všech 10 žádostí doporučeno 

ke schválení.  

Celková výše doporučených dotací činí 115.000 Kč. 

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

 

3) Různé 

a) Přítomní členové komise obdrželi nový Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb        

na Prostějovsku. 

b) Předseda komise informoval o udělených Cenách města Prostějova za rok 2019 (schválilo 

Zastupitelstvo města Prostějova dne 16. 6. 2020) 
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4) Závěr 

Příští jednání komise se uskuteční 16. 9. 2020 od 15.00 h. Místo jednání bude upřesněno v pozvánce. 
 

 

 

Prostějov: 17. 6. 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 17. 6. 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 17. 6. 2020) 


