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Zápis č. 21

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

Rady města Přerova

ze dne 16. 10. 2012

Přítomni: Omluveni:

Ing. Jan Slivka Jakub Smékal

Ludmila Černocká

JUDr. Petr Dutko Hosté

Alena Stárková Bc. Jana Žouželková

RNDr. Václav Karabina Mgr. Zdeněk Vojtášek

Pavel Grňa Ing. Eva Pospíšilíková

Ing. Zdeněk Machala Mgr. Kateřina Steffanová

Bc. Marta Šintáková Ludmila Složilová

Jaroslav Netopil Zdeňka Novotná

René Sedlák

Mgr. Blanka Hrubá

Program: 
 1. Zahájení

 2. Bytové záležitosti 
             2.1. Odbor správy majetku a kom.služeb - informace o 

aktuálním stavu bytového fondu města Přerova
            
3.       Sociální a zdravotní záležitosti

3.1. Přímé podpory na rok 2013 - navržení částek jednotlivým subjektům
3.2  Žádost organizace DUHA Klub Rodinka mezi subjekty podporované v rámci přímého 

financování

  4.      Různé  
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K bodu 1) Zahájení

Komisi pro hospodaření s 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.

Bod 2) Bytové záležitosti

Podnět Odboru správy majetku a komunálních služeb

Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb, informoval členy 
komise a pozvané hosty o současném stavu bytového fondu ve vlastnictví města Přerova. 
Upozornil zejména na problémové oblasti, a to na vysoké nedoplatky na nájmu a službách 
spojených s užíváním bytů ve správě města Přerova, nedostatek finančních prostředků v rozpočtu 
města na opravy bytového fondu a špatný stav některých bytových domů. Nastínil některá možná 
opatření a zdůraznil potřebu se touto problematikou dále zabývat.

Komise bere informace Odboru správy majetku a komunálních služeb na vědomí,
doporučuje Mgr. Vojtáškovi prezentované informace podat na jednání komise v písemné 
podobě a následně se danou problematikou zabývat.

Bod 3) Sociální a zdravotní záležitosti

Přímé podpory pro rok 2013 - navržení částek jednotlivým subjektům

Členové komise byli seznámeni s částkou vymezenou na přímé podpory na rok 2013, která činí 
3 044 000,-Kč. Členové komise navrhli částky jednotlivým subjektům zařazeným do přímého 
financování z rozpočtu statutárního města Přerova.

Usnesení k bodu 3.1
Komise doporučuje poskytnout finanční prostředky subjektům zařazeným do systému 
přímého financování z rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2013 v následující výši:
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Název organizace Dotace 2013

Armáda spásy, 9.května 107/2481, Přerov 
(komunitní centrum)

133 000,00

Centrum setkávání, o.s., Kosmákova 46-48, 
Přerov

189 000,00

Český červený kříž - Oblastní spolek Přerov, 
U Bečvy 1, Přerov

748 000,00

Jsme tady, o.s., Sokolská 2, Přerov 151 000,00

Oblastní charita Přerov, 9.května 1925/82, 
Přerov

673 000,00

Sdružení MOST K ŽIVOTU, Boh.Němce 4, 
Přerov

104 000,00

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., 
Kratochvílova 35, Přerov (INFO Centrum)

246 000,00

Armáda spásy, 9.května 107/2481, Přerov 
(azylový dům)

800 000,00

Celkem
3 044 000,00

UKBZS/21/3/1/2012
Výsledek hlasování: Pro/10        Proti/0 Zdržel se/0

Členové komise byli informováni o jednání pracovní skupiny k přípravě rozdělení finančních 
prostředků vyčleněných na přímé podpory na rok 2012, které se uskuteční dne 17. 10. 2012
v 15.00 hod v zasedací místnosti na Smetanově č. 7.

3.2 - Duha Klub Rodinka - žádost o zařazení mezi subjekty přímého financování z rozpočtu 
města Přerova
Členové komise byli seznámeni s žádostí subjektu Duha Klub Rodinka o zařazení mezi subjekty 
přímého financování. 

Usnesení k bodu 3.2.
Komise nedoporučuje zařazení subjektu Duha Klub Rodinka, IČ 71174826, se sídlem 
Přerov, 17. listopadu 16, mezi subjekty přímého financování z rozpočtu statutárního města 
Přerova na rok 2013.
UKBZS/21/3/2/2012
Výsledek hlasování: Pro/9           Proti/0             Zdržel se/0
Ing. Machala se neúčastnil hlasování.

Další jednání komise se v roce 2012 konají v termínech: 30.10.2012, 27.11.2012.
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          ---------------------------------------                                                           ----------------------------------------------
                   zapsala                                                                             Ing. Jan Slivka
          Mgr. Blanka Hrubá                                                                předseda komise
        organizační pracovník 

Rozdělovník:  členové komise
hosté komise
kancelář primátora

                       Rada města Přerova




