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Název materiálu:

ALFA HANDICAP - Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu -
mimořádná účelová dotace

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace, a subjektem ALFA HANDICAP -
Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu, IČ 26602156, se sídlem nám. 
Svobody 1963/4, Přerov I - Město, 750 02 Přerov,  jako příjemcem dotace, na organizaci charitativní 
akce Alfaolympiáda, která se konala dne 18.7.2013 v prostorách náměstí Svobody v Přerově.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2013



2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

     rozpočet       
po úpravě

4349 62X Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva 

352,0 - 10,0 342,0

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva

10,0 + 10,0 20,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL

ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 26 797,1 + 10,0 26 807,1

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

na své 72. schůzi dne 31. 7. 2013, usnesením č. 2678/72/8/2013, podala návrh Zastupitelstvu 
města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč a uzavření smlouvy 
o poskytnutí této dotace.

Odbor sociálních věcí a školství

doporučuje poskytnout finanční podporu dle návrhu usnesení. V rozpočtu odboru jsou 
vyhrazeny finanční prostředky na rozvoj komunitní plánování sociálních služeb ve městě 
Přerově.  Uvedená charitativní akce má integrační charakter a poskytuje možnost rozvoje 
dané služby a zpřístupnění pro širší veřejnost.

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů 
a je zpracovatelem předloh do orgánů města. Závisí na rozhodnutí orgánů města, zda schválí 
použití předmětných finančních prostředků k výše uvedenému účelu.

Důvodová zpráva:

Občanské sdružení ALFA HANDICAP - Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského 
regionu se v měsíci červnu obrátilo na statutární město Přerov s  žádostí o poskytnutí mimořádné 
účelové dotace na organizaci charitativní akci s názvem Alfaolympiáda, která se konala dne 
18. 7. 2013 v prostorách parku na nám. Svobody v Přerově. Předpokládaný rozpočet celé akce byl 
20 000,- Kč.



Odbor sociálních věcí velmi aktivně spolupracuje s uvedenou organizací, která v intencích zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje v Přerově 
registrovanou službu osobní asistence. Organizátoři dané sportovní akce velmi úspěšně celou akci 
připravili, zajistili účast velkého počtu zdravotně znevýhodněných a jejich rodinných příslušníků 
či asistentů, a to napříč všemi nestátními organizacemi působícími v Přerově a okolí v oblasti sociální. 
Využili také spolupráce dobrovolnické organizace Maltézská pomoc, o.p.s. Celá akce měla významný 
sociálně integrační charakter.

Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví doporučuje poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč 
na organizaci předmětné akce. Finanční prostředky budou převedeny rozpočtovým opatřením v rámci 
schváleného rozpočtu oddělení z částky vyhrazené na činnosti v procesu komunitního plánování.


