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Zápis č. 3 

z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, 
pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města 

Přerova 

ze dne 1.3.2011 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Slivka Jan  

Černocká Ludmila Omluveni: 

JUDr. Dutko Petr Grňa Pavel 

RNDr. Karabina Václav  

Ing. Machala Zdeněk  

Netopil Jaroslav  

Porč František  

Smékal Jakub  

Stárková Alena Hosté: 

Bc. Šintáková Marta Ing. Havlíčková Jarmila 

 Bc. Žouželková Jana 

organizační pracovník:  Piekutowská Jitka 

Mgr. Smolková Eva  

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Projednání grantového programu v oblasti zdravotnictví a oblasti sociální na rok 2011 

3. Různé 
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K bodu  1) 
 
Jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady 
města Přerova (dále jen komise) zahájil předseda komise Ing. Jan Slivka, přivítal členy 
komise a pozvané hosty. Konstatoval, že jednání je včas a řádně svoláno a vzhledem k výše 
uvedenému počtu členů usnášeníschopné.   
Komise  hlasovala o programu, který byl  jednohlasně schválen. 
UKBZS/3/1/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9                          Proti/0                             Zdržel se /0  
                                  - jeden člen dočasně nepřítomen 
 
K bodu  2) 
 
Hlavním bodem jednání komise bylo projednání Grantového programu na rok 2011 v oblasti 
zdravotnictví a oblasti sociální, na kterou byla z rozpočtu statutárního města Přerova 
vyčleněna částka 735 000,- Kč. V  rámci grantového programu v oblasti sociální bylo podáno 
27 žádostí a v oblasti zdravotnictví 5 žádostí. 
Při projednání žádostí komise přihlížela k účelu a potřebě jednotlivých žadatelů, k formě 
předloženého projektu a realizace projektu, a zda žádost o grant odpovídá dané oblasti, zda 
organizace poskytuje sociální služby zejména pro občany města Přerova. Dále byl hodnocen 
přínos, význam, velikost členské základny, udržitelnost činnosti, provozu, akce a projektů 
v oblasti sociální a zdravotnictví. Žádosti o grant byly projednány jednotlivě a po projednání 
bylo provedeno hlasování. Celkový objem vyčleněných finančních prostředků na rok 2011  
do oblasti zdravotnictví a oblasti sociální byl vyčerpán. 
 
OBLAST SOCIÁLNÍ  
 
Komise zdravotní a sociální pomoci projednala 27 žádostí o grant v oblasti sociální, které 
odpovídaly Zásadám Grantového programu na podporu v oblasti sociální na rok 2011.  
 
Evidenční číslo 

 
 

Žadatel 
Sídlo žadatele 
IČ 
Název projektu 

Navrženo komisí v r. 2011 

GSO-001/010 
 
 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením 
v ČR, okresní organizace SPMP Přerov 
Přerov, Kosmákova 46 
45180334 
Zájmová, vzdělávací a klubová činnost – celoročně 

 
 

22 000,- Kč 

 
Organizace poskytuje základní a odborné poradenství uvedené v Komunitním plánu města 
Přerova schváleném Zastupitelstvem města Přerova. Cílem projektu je podpora integračních 
zájmových, kulturních, rehabilitačních a rekondičních aktivit osob s mentálním postižením 
z Přerova. Organizuje výtvarný kroužek, besedy, přednášky, rehabilitační pobyty, klubová 
setkání, rehabilitační kroužek. Rovněž pořádá poznávací zájezdy na Horní Bečvu, zájezd do 
Chorvatska. 
UKBZS/3/2/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10                           Proti/0                             Zdržel se /0 
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Evidenční číslo 

 
 

Žadatel 
Sídlo žadatele 
IČ 
Název projektu 

Navrženo komisí v r. 2011 

GSO-002/010 
 
 

ROSKA Přerov, reg. org.Unie Roska v ČR 
Přerov, U Výstaviště 5 
70009953 
Pomoc postiženým roztroušenou sklerosou, 
rehabilitační pobyty, rehabilitační cvičení a plavání 

 
 

40 000,- Kč 
 

 
Organizace poskytuje základní a odborné poradenství uvedené v Komunitním plánu města 
Přerova schváleném Zastupitelstvem města Přerova. Rovněž poskytuje poradnu, sociálně-
právní minimum pro postižené občany roztroušenou sklerosou (RS), pořádá rekondičně-
rehabilitační pobyty, zapůjčuje rehab. pomůcky, odbornou literaturu na RS, důležitá  
je klubová  činnost – vzájemné setkávání nemocných RS, pořádají den otevřených dveří pro 
veřejnost. Pořádá  rekondiční pobyt v Luhačovicích. Svou činnost prezentuje v tisku, 
v Infocentru v Přerovance, zúčastňuje se výstavy „30 dní pro neziskový sektor“. 
UKBZS/3/3/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10                           Proti/0                             Zdržel se /0 
 
Evidenční číslo 

 
 

Žadatel 
Sídlo žadatele 
IČ 
Název projektu 

Navrženo komisí v r. 2011 

GSO-003/010 
 
 

Tyflocentrum Olomouc, o.p.s. 
Olomouc, I.P. Pavlova 69 
25862294 
Sociální služby pro nevidomé a slabozraké v Přerově, 
provoz regionálního střediska Přerov 

 
 

10 000,- Kč 

 
Organizace poskytuje sociálně aktivizační služby uvedené v Komunitním plánu města 
Přerova schváleném Zastupitelstvem města Přerova. Jsou to služby pro nevidomé  
a slabozraké,a to speciální odborné poradenství, konzultace, pořádají motivační  
a komunikační kurzy, další jejich činnost je vyhledávání praxe a vlastní zaměstnání pro 
handicapované osoby. Dotace je určena především na provozní náklady organizace. 
UKBZS/3/4/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10                           Proti/0                             Zdržel se /0 
 
Evidenční číslo 

 
 

Žadatel 
Sídlo žadatele 
IČ 
Název projektu 

Navrženo komisí v r. 2011 

GSO-004/010 
 
 

Dětské centrum 1990 
Olomouc-Topolany, Nerudova 36/27 
560618 
Příspěvek na péči o handicapované spoluobčany 

 
3 000,- Kč 

 
 

 
Nestátní zařízení má nadregionální působnost a poskytuje sociální služby osobám 
s mentálním postižením nebo kombinovanými vadami. DC´90 pečuje o klienty v denních 
stacionářích a sociálně terapeutických dílnách, je zřizovatelem speciální školy a chráněných 
dílen. Organizace zabezpečuje služby pro jednoho občana z Přerova. 
UKBZS/3/5/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10                           Proti/0                             Zdržel se /0 
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Evidenční číslo 

 
 

Žadatel 
Sídlo žadatele 
IČ 
Název projektu 

Navrženo komisí v r. 2010 

GSO-005/010 
 
 

Územní organizace Svazu diabetiků ČR v Přerově 
Přerov, K. Kouřilka 3 
64989186 
sociální, zdravotní a humanitární pomoc diabetikům 

 
50 000,- Kč 

 
 

  
Organizace poskytuje základní a odborné poradenství uvedené v Komunitním plánu města 
Přerova schváleném Zastupitelstvem města Přerova. Má velkou členskou základnu, vyvíjí 
aktivní činnost a zajišťují odborné poradenství. 
Pořádá rekondiční pobyt na Horní Bečvě, organizuje Pochod proti diabetu. 
UKBZS/3/6/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10                           Proti/0                             Zdržel se /0 
 
Evidenční číslo 

 
 

Žadatel 
Sídlo žadatele 
IČ 
Název projektu 

Navrženo komisí v r. 2011 

GSO-006/010 
 
 

Svaz postižených civilizačními chorobami, OV 
Přerov 
Přerov, Kratochvílova 35 
44940416 
Činnost OV SPCCH v Přerově 

 
 

7 000,-Kč 
 

 
Okresní výbor Svazu postižených civilizačními chorobami ČR v Přerově zastřešuje  
tři základní organizace v Přerově. Zaměřuje se na oblast zdravotní, sociální, rehabilitační, 
rekondiční a edukační. 
UKBZS/3/7/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10                           Proti/0                             Zdržel se /0 
 
Evidenční číslo 

 
 

Žadatel 
Sídlo žadatele 
IČ 
Název projektu 

Navrženo komisí v r. 2011 

GSO-007/010 
 
 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, 
SPCCH 3 
Přerov, Želátovská 22 
75103176 
Činnost a provoz organizace  

 
 

7 000,- Kč 
 

 
Organizace poskytuje základní a odborné poradenství uvedené v Komunitním plánu města 
Přerova schváleném Zastupitelstvem města Přerova. Činnost organizace je hlavně zaměřena 
na pohybové cvičení pro zdravotně postižené pod odborným vedením, další akce je celoroční 
cyklus odborných přednášek, činnost zájmová a kulturní. Organizace požaduje dotaci  
na provozní náklady. 
UKBZS/3/8/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10                           Proti/0                             Zdržel se /0 
 
 
 
 
 
 
 
Evidenční číslo Žadatel Navrženo komisí v r. 2011 
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Sídlo žadatele 
IČ 
Název projektu 

GSO-008/010 
 
 

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. 
Jihlava 586 01, Havlíčkova 44 
560618 

 
 

0,- Kč 
 

 
Obecně prospěšná společnost je zřízena za účelem správy celostátní sítě konzultačních 
středisek. Zajišťuje konzultanty, kteří řeší problematiku bezbariérového přístupu v nových 
stavbách i ve stavbách stávajících. Činnost organizace vychází ze zákona 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním plánu.  
Komise po projednání nedoporučuje poskytnout dotaci z toho důvodu, že ve městě 
Přerov již program bezbariérovosti probíhá od roku 2006, v současné době probíhají 
jednání o rozšíření bezbariérových tras.  
UKBZS/3/9/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10                           Proti/0                             Zdržel se /0 
 
Evidenční číslo 

 
 

Žadatel 
Sídlo žadatele 
IČ 
Název projektu 

Navrženo komisí v r. 2011 

GSO-009/010 
 
 

ASOCIACE  RPZPD  v ČR,o.s., Klub Korálek 
Přerov, nám. Svobody 4 
64601897 
Projekt činnosti sdružení na rok 2010 

 
30 000,- Kč 

 
 

 
Organizace poskytuje základní a odborné poradenství uvedené v Komunitním plánu města 
Přerova schváleném Zastupitelstvem města Přerova. Cílová skupina jsou těžce zdravotně 
postižené děti a mládež s tělesně, mentálně, zrakově, sluchově a kombinovanými vadami. 
Organizace pořádá pobyty pro zdravotně postižené děti, vzdělávací aktivity. Činnost 
prezentují v Přerovském deníku, na výstavách, v kabelové televizi Přerov. 
UKBZS/3/10/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10                           Proti/0                             Zdržel se /0 
 
Evidenční číslo 

 
 

Žadatel 
Sídlo žadatele 
IČ 
Název projektu 

Navrženo komisí v r. 2010 

GSO-010/010 
 
 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO 
Přerov 
Přerov, nám. Svobody 4 
65914139 
Činnost a provoz základní organizace SPCCH v 
Přerově 

 
 

7 000,- Kč 
 

 
Organizace poskytuje základní a odborné poradenství uvedené v Komunitním plánu města 
Přerova schváleném Zastupitelstvem města Přerova. Dotace je určena hlavně na provozní 
náklady klubových prostor, které využívají pro výborové schůze a sociální poradenství pro 
své členy.   
UKBZS/3/11/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10                           Proti/0                             Zdržel se /0 
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Evidenční číslo 

 
 

Žadatel 
Sídlo žadatele 
IČ 
Název projektu 

Navrženo komisí v r. 2011 

GSO-011/010 
 
 

SONS, Sjednocená organizace nevidomých a 
slabozrakých v ČR, oblastní pobočka Přerov 
Přerov, Čechova 2 
65399447 
Činnost a provoz organizace  

 
 

72 000,- Kč 

 
Organizace poskytuje základní a odborné poradenství uvedené v Komunitním plánu města 
Přerova schváleném Zastupitelstvem města Přerova. Organizace má velkou členskou 
základnu, poskytuje odborné sociální poradenství, průvodcovskou a předčitatelskou službu, 
zajišťuje odborné přednášky, exkurze, soutěže, rehabilitační cvičení, rekondiční pobyty, 
provozuje půjčovnu speciálních kompenzačních pomůcek. Pořádá dny otevřených dveří,  
na kterých seznamují žáky ZŠ a SŠ a veřejnost  se životem zrak postižených, vydává každé  
2 měsíce zpravodaj o plánovaných akcích, na své akce zvou kabelovou televizi, Přerovský 
deník, Týdeník Přerovska. Dotaci žádá na zakoupení laserové pistole pro simulovanou 
střelbu, LCD obrazovky nebo dataprojektoru. 
UKBZS/3/12/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10                           Proti/0                             Zdržel se /0 
 
Evidenční číslo 

 
 

Žadatel 
Sídlo žadatele 
IČ 
Název projektu 

Navrženo komisí v r. 2011 

GSO-012/010 
 
 

DUHA Klub Rodinka 
Přerov, 17. listopadu 16 
71174826 
Pojďte s námi do rodinky 

 
50 000,- Kč 

 
 

 
Organizace poskytuje sociálně aktivizační služby uvedené v Komunitním plánu města 
Přerova schváleném Zastupitelstvem města Přerova. Cílovou skupinou jsou děti předškolního 
a školního věku, rodiče a příbuzní v obtížné životní situaci. Cílem projektu je socializační 
program, který napomáhá vytvářet optimální rodinné prostředí pro správný vývoj dětí. 
Činnost je vedena pod odborným pedagogickým dohledem. Organizace nabízí nový projekt 
„První krůčky bez maminky“, kdy připravuje děti na vstup do MŠ. 
UKBZS/3/13/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10                           Proti/0                             Zdržel se /0 
 
Evidenční číslo 

 
 

Žadatel 
Sídlo žadatele 
IČ 
Název projektu 

Navrženo komisí v r. 2011 

GSO-013/010 
 
 

ALFA HANDICAP-místní org. vozí čkáři Přerov 
Přerov, nám. Svobody 4 
86552945 
Klubová činnost občanů pohybujících se na 
invalidním vozíku, socioterapeutické a rehabilitační 
akce 

 
 
 

25 000,- Kč 

 
Organizace poskytuje sociálně aktivizační služby uvedené v Komunitním plánu města 
Přerova schváleném Zastupitelstvem města Přerova. Organizace sdružuje osoby na invalidním 
vozíku, poskytuje poradenství. Účastní se Orientačních závodů pro zdravotně postižené 
v Opavě. Dotace je určena převážně na provozní náklady klubových prostor a na volnočasové 
aktivity. 
UKBZS/3/14/2011 
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Výsledek hlasování:  Pro/10                           Proti/0                             Zdržel se /0 
 
Evidenční číslo 

 
 

Žadatel 
Sídlo žadatele 
IČ 
Název projektu 

Navrženo komisí v r. 2011 

GSO-014/010 
 
 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých, ZO Přerov 
Přerov, nám. Svobody 4 
607782391 
Klubová činnost organizace, sportovní akce 

 
 

25 000,- Kč 
 

 
Organizace poskytuje základní a odborné poradenství uvedené v Komunitním plánu města 
Přerova schváleném Zastupitelstvem města Přerova. Kromě poradenství dále zajišťuje 
tlumočnické služby, výuku odezírání a znakového jazyka, přednáškovou, osvětovou činnost, 
rekondice a sportovní činnost pro osoby se sluchovým znevýhodněním. 
UKBZS/3/15/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10                           Proti/0                             Zdržel se /0 
 
Evidenční číslo 

 
 

Žadatel 
Sídlo žadatele 
IČ 
Název projektu 

Navrženo komisí v r. 2011 

GSO-015/010 
 

Svaz postižených civilizačními chorobami, o.s. ZO 
Přerov 2 
Přerov, Kratochvílova 35 – Přerovanka 
71199900 
Provoz a činnost ZO SPCCH - Kardio v roce 2011 

 
 

7 000,- Kč 
 

 
Organizace poskytuje základní a odborné poradenství uvedené v Komunitním plánu města 
Přerova schváleném Zastupitelstvem města Přerova. Zajišťuje vzdělávací a volnočasové 
aktivity, klubová a poradenská činnost, zvládání stravovacích a jiných návyků pro zdravotně 
postižené. 
UKBZS/3/16/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10                           Proti/0                             Zdržel se /0 
 
Evidenční číslo 

 
 

Žadatel 
Sídlo žadatele 
IČ 
Název projektu 

Navrženo komisí v r. 2011 

GSO-016/010 
 
 

Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého 
kraje, o.s. 
Přerov, nám. Svobody 4 
26594064 
Odborné sociální poradenství pro zdravotně 
postižené s půjčovnou kompenzačních pomůcek, 
Osobní asistence 

 
 
 

110 000,- Kč 

 
Organizace poskytuje základní a odborné poradenství uvedené v Komunitním plánu města 
Přerova schváleném Zastupitelstvem města Přerova. Organizuje volnočasové aktivity  
a klubová setkání. Poskytuje službu osobní asistence, odborné poradenství a pro zdravotně 
postižené s půjčovnou kompenzačních pomůcek. 
UKBZS/3/17/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9                           Proti/0                             Zdržel se /1 
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Evidenční číslo 

 
 

Žadatel 
Sídlo žadatele 
IČ 
Název projektu 

Navrženo komisí v r. 2011 

GSO-017/010 
 
 

ALFA HANDICAP, sdružení občanů se zdravotním 
postižením 
Přerov, nám. Svobody 4 
26602156 
Provozní náklady. Rozvíjení sociálních aktivit osob 
se zdravotním postižením, Den zdravotně 
postižených, večírek 

 
 
 

25 000,- Kč 

 
Organizace poskytuje sociálně aktivizační služby uvedené v Komunitním plánu města 
Přerova schváleném Zastupitelstvem města Přerova. Dotace je určena převážně na provozní 
náklady klubových prostor a na volnočasové aktivity. 
UKBZS/3/18/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10                           Proti/0                             Zdržel se /0 
 
Evidenční číslo 

 
 

Žadatel 
Sídlo žadatele 
IČ 
Název projektu 

Navrženo komisí v r. 2011 

GSO-018/010 
 
 

KLUB STOMIK Ů, os.s. Přerov 
Přerov, Č. Drahlovského 13 
47184558 
Provozní činnost Klubu stomiků, rekondiční pobyt 

 
 

25 000,- Kč 

 
Organizace poskytuje sociálně aktivizační služby uvedené v Komunitním plánu města 
Přerova schváleném Zastupitelstvem města Přerova. Hlavním úkolem klubu je pomáhat 
postiženým zvládnout problémy se stomií, organizují odborné přednášky, poradenství, 
zajišťují osvětovou činnost a kulturní, rehabilitační cvičení, fakultativní výlety. Dotace  
je určena převážně na provozní náklady a na rekondiční pobyt. 
UKBZS/3/19/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10                           Proti/0                             Zdržel se /0 
 
Evidenční číslo 

 
 

Žadatel 
Sídlo žadatele 
IČ 
Název projektu 

Navrženo komisí v r. 2011 

GSO-019/010 
 
 

MAMMA HELP,  sdružení pacientek s nádor. 
onemocněním prsu – pobočka Přerov 
Praha 3, U Vinohradké nemocnice 2256/4 
70099880 
Provoz poradny pro ženy v Přerově 

 
 

35 000,- Kč 
 

 
Organizace poskytuje sociálně aktivizační služby uvedené v Komunitním plánu města 
Přerova schváleném Zastupitelstvem města Přerova. Projekt je zaměřen na poradenství  
a poskytování psychologické podpory onkologicky nemocným ženám. Důraz je kladen  
na zlepšení kvality života klientek, na zvýšení jejich motivace k návratu do plnohodnotného 
života. Dotace je určena na provozní náklady organizace působící v Přerově. 
UKBZS/3/20/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10                           Proti/0                             Zdržel se /0 
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Evidenční číslo 

 
 

Žadatel 
Sídlo žadatele 
IČ 
Název projektu 

Navrženo komisí v r. 2011 

GSO-020/010 
 
 

Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov 
Přerov, Žižkova 12 
47184469 
projekt „Tak to vidím já“ 

 
0,- Kč 

 
 

 
Jedná se o výtvarné a literární vyjádření formou soutěže „Tak to vidím já“ zaměřenou  
na prevenci juvenilní kriminality. Žáci vyjadřují pomocí různých literárních útvarů  
a výtvarných technik svůj postoj k negativním jevům současné společnosti. 
Komise po projednání nedoporučuje poskytnout dotaci na projekt „Tak to vidím já“.  
Projekt nespadá do sociální oblasti. 
UKBZS/3/21/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10                           Proti/0                             Zdržel se /0 
 
Evidenční číslo 

 
 

Žadatel 
Sídlo žadatele 
IČ 
Název projektu 

Navrženo komisí v r. 2011 

GSO-021/010 
 

NADĚJE, o.s., pobočka Otrokovice 
Praha 5, K Brance 11/19e 
570931 
Týdenní stacionář 

 
 

5 000,- Kč 
 

 
Týdenní stacionář pro osoby se zdravotním postižením zajišťuje komplexní sociální služby 
pro osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami. 
UKBZS/3/22/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10                           Proti/0                             Zdržel se /0 
 
Evidenční číslo 

 
 

Žadatel 
Sídlo žadatele 
IČ 
Název projektu 

Navrženo komisí v r. 2011 

GSO-022/010 
 
 

Agentura 4U,  
Kosmákova 42, Přerov 
22865721  

 
 49 500,- Kč 

 
 

 
Organizace zprostředkovává zaměstnání lidem se zdravotním postižením a sociálně 
vyloučeným lidem. Vytváří pracovní a podnikatelské příležitosti.  
UKBZS/3/23/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9                Proti/0                    Zdržel se /0 Nehlasoval/1 
 
Evidenční číslo 

 
 

Žadatel 
Sídlo žadatele 
IČ 
Název projektu 

Navrženo komisí v r. 2011 

GSO-023/010 
 
 

Sdružení sluchově postižených KROUŽEK 
Přerov, Na Loučkách 3 
269881435 
Provoz a činnost organizace  

 
10 000,- Kč 

 
 

 
Organizace poskytuje základní a odborné poradenství uvedené v Komunitním plánu města 
Přerova schváleném Zastupitelstvem města Přerova. Dotace je určena na provozní náklady 
organizace a celoroční činnosti organizace. 
UKBZS/3/24/2011 
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Výsledek hlasování:  Pro/10                           Proti/0                             Zdržel se /0 
 
Evidenční číslo 

 
 

Žadatel 
Sídlo žadatele 
IČ 
Název projektu 

Navrženo komisí v r. 2011 

GSO-024/010 
 
 

Sdružení sluchově postižených KROUŽEK 
Přerov, Na Loučkách 3 
269881435 
Letní táborový pobyt 

 
20 000,- Kč 

 
 

 
Organizace poskytuje základní a odborné poradenství uvedené v Komunitním plánu města 
Přerova schváleném Zastupitelstvem města Přerova. Cílem projektu je podpora samostatnosti, 
komunikačních a osobních kompetencí dětí se sluchových postižením,  rozvoj motorických 
dovedností a upevňování dosaženého stupně v komunikaci (neverbální, odezírání, písemné, 
grafické). 
UKBZS/3/25/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10                           Proti/0                             Zdržel se /0 
 
Evidenční číslo 

 
 

Žadatel 
Sídlo žadatele 
IČ 
Název projektu 

Navrženo komisí v r. 2011 

GSO-025/010 
 
 

Člověk v tísni, o.p.s. 
-pobočka Přerov 
120 00 Praha 2, Šafaříkova 635/24 
25755277  
Veřejná služba, komunitní práce 

 
 

25 000,- Kč 
 

 
Obecně prospěšná společnost realizuje programy zaměřené na integraci sociálně vyloučených 
obyvatel. Organizace provádí sociální služby uvedené v Komunitním plánu města Přerova 
schváleném Zastupitelstvem města Přerova. Poskytuje služby a aktivity, které umožňují 
návrat a udržení cílové skupiny na trhu práce, vzdělávací a volnočasové aktivity a aktivity pro 
děti a mládež. 
Dotaci žádá na veřejnou službu a komunitní práci v sociálně vyloučených lokalitách. 
UKBZS/3/26/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9                          Proti/1                             Zdržel se /0 
 
Evidenční číslo 

 
 

Žadatel 
Sídlo žadatele 
IČ 
Název projektu 

Navrženo komisí v r. 2011 

GSO-026/010 
 
 

Podané ruce, o.s. - projekt OsA Frýdek-Místek 
Frýdek-Místek, Zborovská 465 
70632596 
Poskytování osobní asistence 

 
8 000,- Kč 

 
 

 
Organizace poskytuje služby osobní asistence i pro jednoho uživatele z Přerova 
v předškolním věku. 
UKBZS/3/27/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10                           Proti/0                             Zdržel se /0 
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Evidenční číslo 

 
 

Žadatel 
Sídlo žadatele 
IČ 
Název projektu 

Navrženo komisí v r. 2011 

GSO-027/010 
 
 

Sdružení Linka bezpečí,  
Praha 181 21, Ústavní 95/91 
61383198 

 
0,- Kč 

 
 

 
Linka bezpečí je služba telefonické krizové pomoci pro děti a mládež. Linka bezpečí  
je bezplatná a anonymní. Linka bezpečí poskytuje  i online služby (e-mailová poradna, chat). 
Komise po projednání nedoporučuje poskytnout dotaci Sdružení Linka bezpečí. 
Sdružení je celorepubliková organizace, má možnost dosáhnout na finanční prostředky 
z jiných fondů. V žádosti není uvedeno, kolik osob z Přerova využilo službu tohoto 
sdružení.  
UKBZS/3/28/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10                           Proti/0                             Zdržel se /0 
 
 
 
OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ  
 
Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti projednala 
dalších pět žádostí z oblasti zdravotnictví, které odpovídaly podmínkám Grantového 
programu na rok 2011. 
 
Evidenční číslo 

 
 

Žadatel 
Sídlo žadatele 
IČ 
Název projektu 

Navrženo komisí v r. 2011 

GZD-001/010 
 
 

Eva Jaremejková – soukromá porodní asistentka 
sídlo Přerov-Kozlovice, Na vrbovcích 7 
66743931 
Plavání pro těhotné 

 
17 500,- Kč 

 
 

 
Plavání a cvičení těhotných žen ve vodě doplňuje přípravu ženy a jejího partnera na porod. Je 
vhodná a příjemná terapie pro těhotné ženy, při které dochází k uvolnění celého těla, 
k dechové a psychické přípravě ženy k porodu, je ideální pro prevenci kloubních onemocnění 
a pomáhá proti bolestem páteře. 
UKBZS/3/29/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10                           Proti/0                             Zdržel se /0 
 
Evidenční číslo 

 
 

Žadatel 
Sídlo žadatele 
IČ 
Název projektu 

Navrženo komisí v r. 2011 

GZD-002/010 
 
 

Národní síť podpory zdraví, o.s. 
100 00 Praha 10, Ruská 87, 3.lékařská fakulta UK 
26668254 
Preventivní program „Prevence neinfekčních 
onemocnění“ 

 
 

10 000,- Kč 
 

 
Preventivní program je zaměřen na primární a sekundární prevenci neinfekčních onemocnění 
u občanů města Přerova formou zdravotně výchovných akcí spojených se screeningovým 



 12 

měřením rizikových faktorů neinf. nemocí (především srdečně-cévních nemocí). Dotace  
je žádána na zakoupení základní zdravotnické měřicí techniky. 
UKBZS/3/30/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/7                         Proti/1                            Zdržel se /2 
 
Evidenční číslo 

 
 

Žadatel 
Sídlo žadatele 
IČ 
Název projektu 

Navrženo komisí v r. 2011 

GZD-003/010 
 
 

Středomoravská nemocniční,a.s.-odštěpný závod 
Nemocnice Přerov 
sídlo Přerov, Dvořákova 1800/75 
27797660 
Lékařské váhy s měřením výšky 

 
 

0,- Kč 
 

 
Dotace je žádána na digitální lékařské váhy s měřením výšky a pro vážení s vážícím rozsahem 
minimálně do 200 kg pro interní oddělení B, C, neurologické oddělení a dialýzy. 
Komise po projednání nedoporučuje poskytnout dotaci na lékařské váhy s měřením 
výšky s odůvodněním, že tato zdravotnická pomůcka nepřinese  výrazné zlepšení péče  
o nemocné. 
UKBZS/3/31/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10                           Proti/0                             Zdržel se /0 
 
Evidenční číslo 

 
 

Žadatel 
Sídlo žadatele 
IČ 
Název projektu 

Navrženo komisí v r. 2011 

GZD-004/010 
 
 

Středomoravská nemocniční,a.s.-odštěpný závod 
Nemocnice Přerov 
sídlo Přerov, Dvořákova 1800/75 
27797660 
Kryoterapie 

 
 

0,- Kč 
 
 

 
Kryoterapie je moderní metoda rehabilitace pohybového ústrojí, po operacích, apod. Využívá 
se u pacientů, u kterých nelze rehabilitaci provádět elektroléčbou. 
Komise po projednání nedoporučuje poskytnout dotaci na kryoterapii s odůvodněním, 
že tato zdravotnická pomůcka nepřinese výrazné zlepšení péče o nemocné.  
UKBZS/3/32/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10                           Proti/0                             Zdržel se /0 
 
Evidenční číslo 

 
 

Žadatel 
Sídlo žadatele 
IČ 
Název projektu 

Navrženo komisí v r. 2011 

GZD-005/010 
 
 

Středomoravská nemocniční,a.s.-odštěpný závod 
Nemocnice Přerov 
sídlo Přerov, Dvořákova 1800/75 
27797660 
EKG holter záznamník 

 
 

40 000,- Kč 
 

 
Záznamník slouží k záznamu EKG pacienta po dobu 24 hodin nepřetržitě. Ze záznamníku  
se pak data analyzují a na jejich základě se provádí diagnóza lékařem. 
UKBZS/3/33/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/7                          Proti/2                            Zdržel se /1 
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Komise v rámci grantového programu pro rok 2011 rozdělila v sociální oblasti částku 
667 500,- Kč a v oblasti zdravotnictví částku 67 500,- Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Přerově dne   7.3.2011 
 
 
 
 
             ………………………………………. 
                               Ing.  Jan Slivka 
                     předseda komise 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala:  Mgr. Eva Smolková 
 
 
Obdrží:  členové komise 
              hosté komise 
              kancelář primátora, oddělení Rady a Zastupitelstva 


