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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 16.1.2013

Předloha pro 16. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 4. 2. 2013

Předkladatel: Mgr. DUŠAN HLUZÍN, náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ROMANA POSPÍŠILOVÁ, vedoucí odboru sociálních věcí a 
školství
OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky
BLANKA HRUBÁ, referent

Název materiálu:

Dobrovolnictví v Nemocnici Přerov - mimořádná účelová dotace

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši                
10 000,- Kč mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem dotace a subjektem 
Středomoravská nemocniční, a.s., IČ 27797660, se sídlem Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ 
796 04, jako příjemcem dotace, na přípravu a realizaci projektu Dobrovolnictví v Nemocnici 
Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 28.2.2013

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ Původní 
rozpočet

Rozpočtové 
opatření

Rozpočet po 
úpravě

3549 620 Ostatní speciální zdravotnická 
péče (program primární 
prevence)

18,0 - 10,0 8,0

3549 620 Ostatní speciální zdravotnická
 péče

0,0 + 10,0 10,0



ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový 
program

23 650,0 + 10,0 23 660,0

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

na své 54. schůzi dne 9. ledna 2013, usnesením č. 2151/54/8/2013, podala návrh
Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí předmětné dotace a uzavření smlouvy 
o poskytnutí této dotace.

Odbor sociálních věcí a školství

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši
10 000,- Kč na projekt Dobrovolnictví v Nemocnici Přerov. Primárním cílem daného projektu 
je zvýšení kvality péče o pacienty. V případě dlouhodobě nemocných je projekt zaměřen 
na posílení duševní pohody a zpříjemnění pobytu pacientů v rámci hospitalizace. 

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Je na zvážení orgánů města, zda schválí poskytnutí 
výše uvedené dotace.

Důvodová zpráva:

Středomoravská nemocnice, a.s., odštěpný závod Nemocnice Přerov, se obrátila na statutární 
město Přerov s žádostí o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000,- Kč na realizaci 
projektu Dobrovolnictví v Nemocnici Přerov.  Celkový rozpočet daného projektu je stanoven 
na částku 30 000,-Kč, z čehož částku 20 000,- Kč pokryjí vlastní zdroje žadatele. Statutární 
město Přerov je jediným osloveným subjektem v daném projektu.
Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality péče o pacienty prostřednictvím systému 
dobrovolnické pomoci. Projekt bude realizován na odděleních LDN (léčebna dlouhodobě 
nemocných) a DIP (dlouhodobá intenzivní péče), kde se pacientům bude aktivně věnovat 4 - 5 
vyškolených dobrovolníků. Vhodní kandidáti na dobrovolníky budou vybíráni z řad 
přerovských studentů středních škol, Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 
i široké veřejnosti. Vybraní dobrovolníci budou vyškoleni profesionálními koordinátory, 
vybaveni potřebným materiálem a jednoznačně identifikovatelní pomocí vest. Pacienti, kteří 
budou mít o danou službu zájem, mohou podle svého zdravotního stavu využít předčítání 
knih, denního tisku, vyvíjet různé výtvarné činnosti či jiné vhodné aktivity. Prostřednictvím 



dobrovolnického projektu dojde k posílení postojů pacientů k jejich participaci na uzdravení, 
posílení jejich duševní pohody a zpříjemnění pobytu v nemocnici, který je pro většinu lidí 
psychicky náročný. 

V rozpočtu Odboru sociálních věcí a školství (dále jen odbor) je vyčleněna částka ve výši 
18 000,- Kč na primární prevenci. Vzhledem k charakteru prezentovaného projektu navrhuje 
odbor z prostředků vyčleněných na primární prevenci poskytnout finanční příspěvek 
Nemocnici Přerov na projekt Dobrovolnictví v Nemocnici Přerov ve výši 10 000,- Kč. 
Finanční prostředky budou použity na propagaci projektu, administrativní náklady, zakoupení 
vest a materiálního vybavení dobrovolníkům.

Statutární město Přerov dlouhodobě aktivně spolupracuje s Nemocnicí Přerov v rámci 
preventivně osvětových akcí a finanční partnerství v uvedeném dobrovolnickém programu 
významně přispěje ke zvýšení kvality péče ve zdravotnickém zařízení poskytované 
přerovským občanům.


