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Název materiálu:

Poskytnutí mimořádné dotace - Oblastní spolek ČČK Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní spolek ČČK Přerov, IČ 49558561, se sídlem 
U Bečvy 1, 750 02 Přerov, na pokrytí nákladů za elektrickou energii v ubytovně pro bezdomovce 
v Přerově, U Výstaviště 12 v období topné sezóny 2012/2013.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2012

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

4359 620 Ostatní služby a činnosti v oblasti 
sociální péče (příspěvek na 

245,0 - 20,0 225,0



pobytovou soc.službu)

4345 620 Centra sociálně rehabilitačních 
služeb

557,0 + 20,0 577,0

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2012

VARIANTA II

neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní spolek ČČK Přerov, IČ 49558561, se sídlem 
U Bečvy 1, 750 02 Přerov, na pokrytí nákladů za elektrickou energii v ubytovně pro bezdomovce 
v Přerově, U Výstaviště 12 v období topné sezóny 2012/2013.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor sociálních věcí a školství

doporučuje schválit variantu I, přičemž doporučuje v roce 2013 zabývat se vhodnou 
alternativou rozšíření a vytápění ubytovny pro bezdomovce.

Odbor ekonomiky

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 20 000 Kč, t.j. k využití  k odlišnému účelu než bylo původně v rozpočtu 
schváleno. Vzhledem k tomu, že dotace nebude poskytnuta v souladu s Metodickým pokynem 
č. 1/2011 k uzavírání Smluv o dotaci na zajištění poskytování pobytových sociálních služeb v 
zařízení zřizovaných jinými subjekty poskytujících služby uživatelům s trvalým pobytem ve 
městě Přerově, navrhuje se převod finančních prostředků do oblasti související s výše 
uvedeným účelem.

Odbor správy majetku a komunálních služeb

v případě zájmu Oblastního spolku ČČK Přerov zajistí zapůjčení 3 – 5 ks přímotopů pro 
vytápění uvedené ubytovny v zimních měsících.

Důvodová zpráva:

Odbor sociálních věcí a školství reaguje na žádost Oblastního spolku ČČK Přerov o poskytnutí dotace 
ve výši 100 000 Kč na úhradu spotřeby elektrické energie v ubytovně pro bezdomovce. Požadavek 
vzešel z jednání o připravenosti ubytovny pro bezdomovce na zimní období. Ubytovna je umístěna ve 
dvou budovách. První je vytápěna kotlem na tuhá paliva, využívaná polovina druhé budovy 
elektrickými přímotopy. Přímotopy jsou zapínány v hodinových intervalech, vytápění je finančně 
nákladné a z hlediska teploty je nedostatečné. Jako okamžité řešení při zkvalitnění vytápění této části 
budovy bylo Odborem správy majetku a komunálních služeb nabídnuto zapůjčení 9 ks přímotopů. 
S tím souvisí předpoklad navýšení spotřeby elektrické energie a zvýšení provozních nákladů.

Statutární město Přerov poskytuje Oblastnímu spolku ČČK Přerov finanční prostředky v rámci 
přímých podpor (v roce 2010 částka 790 000 Kč, v roce 2011 částka 790 000 Kč, v roce 2012 částka 



748 000 Kč), v letošním roce získal i mimořádnou dotaci z výtěžku loterií ve výši 90 000 Kč. Více než
50 % z těchto finančních prostředků je při vyúčtování vykázáno na úhradu spotřeby elektrické energie.




