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Název materiálu:

Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace - žádost o poskytnutí dotace

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 48 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace, 
IČ 61985872, se sídlem Tovačov, Nádražní č. p. 94, PSČ 751 01, na provoz domova pro seniory 
a domova se zvláštním režimem pro uživatele dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.5.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

na své 57. schůzi konané dne 06.03.2013 usnesením č. 2310/57/8/2013 podala návrh
Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 48 000 Kč a uzavření 
smlouvy o jejím poskytnutí.

Odbor sociálních věcí a školství

doporučil Radě města Přerova postupovat v souladu s Metodickým pokynem vedoucí Odboru 
sociálních věcí a školství č. 1/11.



Důvodová zpráva:

Dopisem ze dne 29.01.2013 se na statutární město Přerov obrátila příspěvková organizace Domov pro 
seniory (DS) Tovačov se žádostí o poskytnutí finanční pomoci na zajištění provozu domova pro 
seniory. 
Dle přiloženého soupisu využívají sociální služby v uvedeném zařízení tito občané se zachovaným 
trvalým pobytem ve městě Přerově:

- M. K., trvale bytem Přerov, Velká Dlážka 3, 
- J. M., trvale bytem Přerov, Kosmákova 13,
- J. P., trvale bytem Přerov, Dvořákova 51, 
- J. T., trvale bytem Přerov, Nádražní 339/5,
- R. V., trvale bytem Přerov, Purkyňova 12,
- B. Č., trvale bytem Přerov - Dluhonice, Náves 64/7, 
- J. B., trvale bytem Přerov - Dluhonice, K nadjezdu 87/1,
- M. B., trvale bytem Přerov - Dluhonice,  K nadjezdu 87/1.
  
V souladu s Metodickým pokynem vedoucí Odboru sociálních věcí a školství č. 1/11 k uzavírání 
Smlouvy o dotaci na zajištění poskytování pobytových sociálních služeb v zařízeních zřizovaných 
jinými subjekty poskytujících služby uživatelům s trvalým pobytem ve městě Přerově je navrženo 
poskytnutí dotace pro DS Tovačov ve výši 500 Kč/měsíc/1 uživatel tj. částku 6 000 Kč za rok a to na 
každého z 8 jmenovaných uživatelů.
Vzhledem ke zcela naplněným kapacitním možnostem přerovského domova pro seniory oddělení 
sociálních věcí a zdravotnictví doporučilo Radě města Přerova podpořit podání návrhu Zastupitelstvu 
města Přerova a schválit uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace ve výši 48 000 Kč pro Domov 
pro seniory Tovačov, příspěvková organizace.  Finanční prostředky jsou vyhrazeny ve schváleném 
rozpočtu OSVaZ.

Příloha: Žádost o dotaci


