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Název materiálu:

Záměr na poskytnutí dotace na koupi upraveného automobilu

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč panu VH, trvale bytem Kokory, na koupi 
upraveného automobilu pro přepravu osoby těžce zdravotně znevýhodněné v roce 2013.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

VARIANTA II

neschvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč panu VH, trvale bytem Kokory, na koupi 
upraveného automobilu pro přepravu osoby těžce zdravotně znevýhodněné v roce 2013.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

projedná danou předlohu na schůzi dne 29.1.2013. Její usnesení bude sděleno na zasedání 
zastupitelstva města Přerova.



Odbor sociálních věcí a školství:

předkládá předlohu ke zvážení. V případě poskytnutí dotace existuje možnost, že se na 
statutární město Přerov budou v budoucnu s obdobnými žádostmi obracet další občané. Ke 
zvážení je také skutečnost, že žadatel není občanem statutárního města Přerova.

Odbor ekonomiky:

ve schváleném rozpočtu statutárního města Přerova je pro účely poskytování dotací vyčleněna 
v současné době rezerva ve výši 2 986 000 Kč (v této sumě je však také zahrnuta částka 100 
tis. Kč pro subjekt, který bude provozovat sportovní halu). Využití těchto finančních 
prostředků zcela závisí na rozhodnutí orgánů města. Prioritně by však měly být uspokojovány 
potřeby občanů města Přerova a jeho místních částí.

Důvodová zpráva:

Odbor sociálních věcí a školství, Oddělení sociální prevence a pomoci Magistrátu města Přerova 
eviduje žádost pana VH, trvale bytem Kokory, o poskytnutí finančního příspěvku na koupi 
upraveného automobilu.

Pan VH ve své žádosti ze dne 4.1.2013 uvádí následující:
"jmenuji se VH a bydlím v Kokorách. Dne 26.12.2011 se mi stal úraz a ochrnul jsem na celé tělo. 
Jsem celoživotně odkázán na elektrický invalidní vozík. Kvůli mému handicapu je obrovský problém 
při dopravě k doktorům a cestování vůbec. Rád bych si pořídil automobil upravený pro vozíčkáře, ale 
nemám na to finanční prostředky. Chtěl bych Vás požádat jakožto zástupce města Přerov o finanční 
příspěvek na koupi upraveného automobilu. Váš příspěvek by mi značně zjednodušil můj už tak těžký 
život...."

Sociální pracovnice oddělení sociální prevence a pomoci provedly dne 15.1.2013 sociální šetření 
v domácnosti žadatele. 

Žadatel je mladý muž, který po úrazu ze dne 26.12.2011 zůstal ochrnutý na celé tělo. Dle sdělení 
žadatele je nyní po dlouhodobé a náročné rehabilitaci trvale upoután na invalidní vozík. K pohybu 
využívá elektrický invalidní vozík, který ovládá levou horní končetinou, ta musí být fixována speciální 
ortézou. Má zapůjčený stropní zvedací systém, umožňující přesun z lůžka na invalidní vozík a zpět 
a také přepravu do koupelny. Je zcela odkázaný na pomoc jiné fyzické osoby, v dopoledních hodinách 
o něj pečují osobní asistenti ze Spolku Trend vozíčkářů Olomouc, v odpoledních hodinách mu péči 
poskytují rodinní příslušníci. Současná možnost přepravy je pouze po domě a blízkém okolí. Plánuje 
proto zakoupit upravené motorové vozidlo, které umožní jeho přepravu na elektrickém invalidním 
vozíku, neboť není schopen přepravy na sedadle vozidla. Automobil musí mít sníženou podlahu 
a musí být dostatečně prostorný a vysoký. Vůz bude opatřen speciální nájezdovou rampou, ta umožní 
vjezd elektrického invalidního vozíku (bez pasažéra má nosnost 150 kg) přímo do vozu. Žadatel je 
vysoký muž, což je vylučujícím kritériem pro jiné vozy, velmi dlouho vybíral vůz, který bude cenově 
dostupný a bude v něm moci sedět pohodlně ve vzpřímené poloze. Plánuje zakoupit automobil Citroën 
Berlingo, který je možné upravit podle jeho potřeb. Vůz bude mít sníženou podlahu a cena upraveného 
vozidla bude zhruba 340 000,- Kč. Na zakoupení motorového vozidla přispěje žadateli Úřad práce ČR 
částkou 150 000,- Kč. Úřad práce ČR bude také přispívat na nájezdovou rampu, jejíž pořizovací cena 
bude činit zhruba 200 000,- Kč, i zde se bude jednat o příspěvek, nebude tedy úřadem práce uhrazena 
celá částka. Žadatel oslovil zatím neúspěšně zhruba 50 subjektů s žádostí o finanční příspěvek na 
pořízení motorového vozidla, případně na pořízení jiných kompenzačních pomůcek. Velkou oporou 
jsou žadateli rodiče a bratr. Rodiče již vyčerpali své finanční rezervy, museli provést úpravy v domě, 
upravit přístup do domu. Dosud také dopláceli různé kompenzační pomůcky jako např. ústní myš k 
počítači.



Velké úsilí vynakládají také na přímou péči o syna a nemalé úsilí je stojí také jednání s úřady (vleklá 
správní řízení s Úřadem práce ČR, jednání se zdravotní pojišťovnou nebo také jednání s obecním 
úřadem v Kokorách o zpevnění příjezdové cesty k domu).
V žádosti o finanční příspěvek žadatel neuvedl konkrétní výši částky, kterou požaduje. Při šetření byl 
žadatel požádán, aby blíže specifikoval svůj požadavek a uvedl konkrétní částku. K tomuto žadatel 
sdělil následující: „Budu rád za jakoukoliv finanční částku, oslovil jsem různé firmy a nadace, zatím 
mám k dispozici pouze negativní stanoviska, velmi by mi pomohla částka alespoň 20 000,- Kč, budu 
ale vděčný i za jakýkoliv finanční příspěvek.“

Upravené vozidlo žadatel plánuje využívat pro svoji dopravu k lékaři, na rehabilitace, pro účely 
zájmového a kulturního vyžití, případně své další vzdělávání.


