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Název materiálu:

Sociální služby města Kroměříže - záměr na poskytnutí dotace

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

neschvaluje záměr na poskytnutí dotace ve výši 12 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sociální služby města Kroměříže, příspěvková 
organizace, IČ 71193430, se sídlem Riegrovo náměstí  159, 767 24 Kroměříž, na provoz domova pro 
seniory pro uživatele M. .K, dříve bytem Přerov, Šrobárova 1062/11 a A. P., dříve bytem Přerov, Č. 
Drahlovského 2326/16.

VARIANTA II

schvaluje záměr na poskytnutí dotace ve výši 12 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sociální služby města Kroměříže, příspěvková
organizace, IČ 71193430, se sídlem Riegrovo  náměstí  159, 767 24 Kroměříž, na provoz domova pro 
seniory pro uživatele M. K., dříve bytem Přerov, Šrobárova 1062/11 a A. P., dříve bytem Přerov, Č. 
Drahlovského 2326/16.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

projednala žádost na své 63. schůzi dne 9.5.2013 a usnesením č. 2436/63/8/2013             
podala Zastupitelstvu návrh neschválit záměr na poskytnutí dotace ve výši 12 000,- Kč.



Odbor sociálních věcí a školství

doporučil Radě města Přerova neschválit záměr na poskytnutí dotace ve výši 12 000,- Kč. 
Žádný ze jmenovaných uživatelů již není občanem města Přerova.

Odbor ekonomiky

V porovnání s objemem finančních prostředků, kterým statutární město Přerov přispívá na 
jednoho klienta Domova pro seniory Přerov je výše požadované dotace mnohonásobně nižší 
než tato částka - dle upraveného rozpočtu na rok 2013 činí příspěvek na provoz domova pro 
seniory 9,9 mil. Kč, z toho vyplývá, že při počtu 82 klientů pak na jednoho klienta a rok 
připadá podíl 121 tis. Kč. Dále je dle našeho názoru nutné vzít v úvahu, že statutární město 
nebylo a nadále není schopno vyhovět všem žádostem svých občanů o umístění v domově pro 
seniory.

Důvodová zpráva:

Příspěvková organizace Sociální služby města Kroměříže (dále SSMK) požádala dopisem ze dne 
21.02.2013 statutární město Přerov o poskytnutí dotace na zajištění provozu domova pro seniory. 
V tomto zařízení SSMK využívají pobytovou sociální službu i 2 bývalí občané města Přerova:
- pan M. K. (ročník 1921),  dříve trvalý pobyt v Přerově, ul. Šrobárova 1062/11 a
- paní A. P. (ročník 1930), dříve trvalý pobyt v Přerově, Č. Drahlovského 2326/16.  

Příspěvková organizace SSMK požádala o finanční příspěvek na provoz ve výši 500,- Kč na uživatele 
a měsíc tj. 6 000,- Kč na uživatele za rok, celkem 12 000,- Kč. 
Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví má ve svém schváleném rozpočtu vyčleněné peněžní 
prostředky na financování sociálních služeb v jiných zařízeních, ale pouze pro občany, kteří mají 
zachovaný trvalý pobyt ve městě Přerově. Tyto peněžní prostředky jsou pak poskytovány 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. 
V roce 2012 byla poskytnuta SSMK dotace ve výši 6 000,- Kč na pana M. K., který v té době měl 
trvalý pobyt v Přerově.

I přes zcela naplněnou kapacitu přerovského domova pro seniory oddělení sociálních věcí 
a zdravotnictví nedoporučilo Radě města Přerova podpořit podání návrhu Zastupitelstvu města 
Přerova na schválení záměru na poskytnutí účelové dotace pro SSMK, příspěvkovou organizaci 
ve výši 12 000,- Kč. 
Záměr byl projednán na 63. schůzi Rady města Přerova dne 9.5.2013, která usnesením 
č. 2436/63/8/2013 podala Zastupitelstvu města Přerova návrh neschválit záměr na poskytnutí dotace 
ve výši 12 000,- Kč.

Příloha: Žádost o poskytnutí dotace na rok 2013


