
 

Město Kyjov 
Komise sociální a zdravotní 

 

Zápis z jednání č. 24 / 2018 
 

Datum konání:  18. září 2018 

Místo konání:  Městský úřad Kyjov, velká jednací místnost 

Přítomni:   (viz prezenční listina) 

                                   Mgr. Danuše Křiváková, Ing. Marie Gustyová, MUDr. Alena Černeková, 

Mgr. Ladislava Brančíková,  PhDr. Jana Trnečková, MBA. LL.M.,       

Ing. Vladimír Měchura, MUDr. Luděk Šimeček, Karla Zbořilová, 

Zdenek Hochman, Mgr. Radka Galanová, Hana Vrtková,                     

Zdenka Měsíčková 

Omluveni: MUDr. Vítězslav Pálenský, Ph.D., Ing. Vladimír Výleta, , MUDr. Jan 

Felsinger, , Mgr. Hana Čamlíková, Mgr. Radoslava Navrátilová,         

Mgr. Jan Hanáček,                                                                 

Neomluveni: Mgr. Alena Horáková 

Hosté:    Bc. Jana Novotná, Bc. Marcela Prchalová, DiS. 

Zapisovatel(ka):  Mgr. Jaroslav Řihánek, MBA 

Ověřovatel(ka):        Ing. Vladimír Měchura, PhDr. Jana Trnečková 

Čas jednání:   15:30 – 17:15 hod 

Program jednání:  

 

1. Změna na pozici vedoucí III. pracovní skupiny komunitního plánování 

2. Projednání žádosti o individuální dotaci Krok Kyjov 

3. Odsouhlasení dotačních programů na rok 2019 

4. Odsouhlasení žádostí do DPS 

5. Zhodnocení činnosti SK ve volebním období 2014-2018 

6. Různé 

6.1. Projednání žádosti o spolufinancování konference sociální psychiatrie SPC Fénix 

Průběh jednání:   

Projednání a odsouhlasení programu jednání. 

Hlasováno: 12-0-0 
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Navržení a odsouhlasení ověřovatelů zápisu z jednání. Navrženi Ing. Vladimír Měchura                           

a PhDr. Jana Trnečková. 

Hlasováno: 12-0-0 

 

1. Sociální a zdravotní komise projednala změnu pozice vedoucí III. pracovní skupiny 

komunitního plánování sociálních služeb – osoby s duševním onemocněním. 

Z důvodu ukončení činnosti na pozici vedoucí III. pracovní skupiny KPSS Mgr. Kláry 

Komínkové od 1. listopadu 2018, navrhujeme obsadit tuto pozici Bc. Marcelou Prchalovou, 

DiS., která v současné době působí v Centru sociálních služeb, p.o. města Kyjova jako vedoucí 

denního stacionáře a od roku 2006 do roku 2018 pracovala jako koordinátorka komunitního 

plánování sociálních služeb na Hodonínsku. 

Jelikož má praxi v této oblasti, bude pro nás velmi přínosné, když bude na pozici vedoucí III. 

pracovní skupiny. Sociální a zdravotní komise odsouhlasila tuto změnu a stanovila novou 

vedoucí III. pracovní skupiny Bc. Marcelu Prchalovou, DiS. 

 

Hlasováno: 11-0-1 

 

2. Sociální a zdravotní komise projednala žádosti o poskytnutí individuální dotace Krok Kyjov. 

Sociální a zdravotní komise doporučuje RM schválit požadovanou dotaci ve výši 30.000,- Kč.  

 

Hlasováno: 12-0-0 

 

3. Sociální a zdravotní komise projednala veškeré materiály týkající se dotačního řízení pro rok 

2019. Sociální a zdravotní komise doporučuje vyhlášení dotačního řízení ve formě a obsahu 

uvedeném v předložených materiálech. 

 

Hlasováno: 12-0-0 

 

4. Sociální a zdravotní komise projednala žádosti o byt zvláštního určení v domě 

s pečovatelskou službou Kyjov. Součástí projednání bylo zařadit nové žádosti do užšího 

seznamu žadatelů a vyřadit žádosti ze seznamu žadatelů o byt zvláštního určení. 

 

 

Sociální a zdravotní komise projednala návrh sociálního odboru na vyřazení žádosti (z důvodu 

ochrany osobních údajů nebude tento údaj zveřejněn na webových stránkách města Kyjova), 

který opakovaně (třikrát) odmítl bez udání důvodu nastoupit k bydlení do DPS. Na základě 

pravidel o přidělování bytů v DPS sociální a zdravotní komise tuto žádost z evidence vyřadila. 

 

Hlasováno: 12-0-0 

 

Sociální a zdravotní komise projednala žádost o byt zvláštního určení (z důvodu ochrany 

osobních údajů nebude tento údaj zveřejněn na webových stránkách města Kyjova). Sociální     

a zdravotní komise doporučuje zařadit žádost do užšího seznamu žadatelů o byt zvláštního 

určení.  

 

Hlasováno: 12-0-0 

 

 

Sociální a zdravotní komise projednala žádost o byt zvláštního určení (z důvodu ochrany 

osobních údajů nebude tento údaj zveřejněn na webových stránkách města Kyjova). Sociální     

a zdravotní komise doporučuje zařadit žádost do užšího seznamu žadatelů o byt zvláštního 
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určení  s podmínkou, že bude vyřešena její finanční situace, kdy v současné době je její příjem 

tak nízký, že neumožňuje čerpat služby sociální péče. 

 

Hlasováno: 12-0-0 

 

Sociální a zdravotní komise projednala žádost o byt zvláštního určení (z důvodu ochrany 

osobních údajů nebude tento údaj zveřejněn na webových stránkách města Kyjova). Sociální          

a zdravotní komise doporučuje zařadit žádost do užšího seznamu žadatelů o byt zvláštního 

určení.  

 

Hlasováno: 12-0-0 

 

Sociální a zdravotní komise projednala žádost o byt zvláštního určení (z důvodu ochrany 

osobních údajů nebude tento údaj zveřejněn na webových stránkách města Kyjova). Sociální              

a zdravotní komise doporučuje zařadit žádost do užšího seznamu žadatelů o byt zvláštního 

určení.  

 

Hlasováno: 12-0-0 

 

Sociální a zdravotní komise projednala žádost o byt zvláštního určení (z důvodu ochrany 

osobních údajů nebude tento údaj zveřejněn na webových stránkách města Kyjova). Sociální             

a zdravotní komise doporučuje zařadit žádost do užšího seznamu žadatelů o byt zvláštního 

určení.  

 

Hlasováno: 12-0-0 

 

Sociální a zdravotní komise projednala žádost o byt zvláštního určení (z důvodu ochrany 

osobních údajů nebude tento údaj zveřejněn na webových stránkách města Kyjova). Sociální           

a zdravotní komise doporučuje zařadit žádost do užšího seznamu žadatelů o byt zvláštního 

určení.  

 

Hlasováno: 12-0-0 

6.1. Sociální a zdravotní komise projednala žádost o spolufinancování 2. Konference sociální 

psychiatrie, kterou pořádá SPC Fénix. Sociální a zdravotní komise doporučuje poskytnutí 

dotace v požadované výši. 

Hlasováno: 12-0-0 

Návrhy a doporučení Radě města Kyjova: 

 

1. Sociální a zdravotní komise projednala žádost o poskytnutí individuální dotace Krok 

Kyjov, z.u.. Sociální a zdravotní komise doporučuje RM schválit požadovanou dotaci 

ve výši 30.000,- Kč.  

 

Hlasováno: 12-0-0 

 

 



4 

 

2. Sociální a zdravotní komise projednala materiály týkající se dotačních programů 

v sociální oblasti pro rok 2019. Sociální a zdravotní komise doporučuje RM vyhlášení 

dotačního řízení ve formě a obsahu uvedeném v předložených materiálech. 

 

 

Hlasováno: 12-0-0  

 

3. Sociální a zdravotní komise projednala žádost o poskytnutí individuální dotace SPC 

Fénix. Sociální a zdravotní komise doporučuje RM schválit požadovanou dotaci ve výši 

20.000,- Kč. 

 

Hlasováno: 12-0-0 

 

 

 

Úkoly pro členy komise:  

 

Bez úkolů na členy komise. 

 

 

 

 

Zapsal:  Mgr. Jaroslav Řihánek, MBA 

 

 

 

 

Ověřil:  Ing. Vladimír Měchura 

             PhDr. Jana Trnečková 

 

 

 

Příloha: 

Z důvodu ochrany osobních údajů nebude tato příloha zveřejněna na webových stránkách 

města Kyjova 

 

 

 

 

 

 

 

 


