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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 14.10.2013

Předloha pro 20. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 21. 10. 
2013

Předkladatel: Mgr. DUŠAN HLUZÍN, náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ROMANA POSPÍŠILOVÁ, vedoucí odboru sociálních věcí a 
školství
Mgr. ANDREA KAFKOVÁ, Vedoucí oddělení sociálních věcí a 
zdravotnictví
OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky
JITKA PIEKUTOWSKÁ, referent odd. sociálních věcí a zdravotnictví

Název materiálu:

Hospic na Svatém Kopečku - mimořádná účelová dotace

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Hospic na Svatém Kopečku, IČ 73634671, Sadové 
náměstí 24, 772 00  Svatý Kopeček, na provoz zařízení pro rok 2013.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 15.12.2013

2. schvaluje schválit následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

620 Ostatní činnosti ve zdravotnictví 
(pohotovostní služba lékáren, 
příspěvek na pobytovou sociální 
službu)

145,0* - 20,0 125,0

4359 620 Ostatní služby a činnosti v 
oblasti sociální péče

0,0 + 20,0 20,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:



Rada města Přerova

podala usnesením č. 2829/76/8/2013 na své 76. schůzi  konané dne 2. 10. 2013 návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč uvedenému 
subjektu.

Odbor sociálních věcí a školství

doporučil Radě města Přerova  poskytnout dotaci ve výši 20 000,- Kč subjektu Hospic na 
Svatém Kopečku, a to s ohledem na sociálně zdravotní péči, kterou poskytuje také občanům 
města Přerova. Hospic na Svatém Kopečku je jediným pobytovým zařízením poskytujícím 
paliativní péči v regionu. 

Odbor ekonomiky

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 20 000 Kč. Vzhledem k tomu, že dotace nebude poskytnuta v souladu s 
Metodickým pokynem vedoucí odboru sociálních věcí a školství č. 1/2011 k uzavírání 
Smlouvy o dotaci na zajištění poskytování pobytových sociálních služeb v zařízení 
zřizovaných jinými subjekty poskytujících služby uživatelům s trvalým pobytem ve městě 
Přerově, budou finanční prostředky převedeny do ostatních dotací. Při posuzování žádosti by 
mělo být vzato v úvahu, že zařízení žádá o dotaci ke stejnému účelu opakovaně a není tedy 
důvod k tomu, aby nepředkládalo žádost v termínu stanoveném pro grantový program.

Důvodová zpráva:

Hospic na Svatém Kopečku dopisem ze dne 17.9.2013 požádal o finanční podporu z prostředků 
statutárního města Přerova na provozní náklady svého zařízení. Je to jediné zařízení tohoto typu v 
Olomouckém kraji, které již více než 10 let poskytuje specializovanou paliativní péči těžce nemocným 
pacientům (zejména onkologicky) v terminálním stadiu nemoci, jejichž zdravotní stav nevyžaduje 
pobyt v nemocnici. Více než 75 % klientů tohoto zařízení zde svůj život dožije.  Hospic na Svatém 
Kopečku po celou dobu své existence poskytuje péči i klientům z Přerova.

Paliativní péče nabízí cestu, kdy se nemocný člověk může plně spolehnout na to, že nebude trpět 
velkými bolestmi, nebude opuštěn a lidé kolem něj se budou snažit vyjít vstříc všem jeho 
přáním.Hlavním účelem hospiců je maximálně zlepšit kvalitu života v jeho závěrečné fázi a umožnit 
důstojné umírání. Děje se tak především snižováním nebo odstraňováním bolesti a jiných 
nepříjemných fyzických projevů nemoci. Hospic umožňuje vyřešit nebo alespoň zmírnit různé 
psychologické a duchovní problémy spojené s umíráním. Umožňuje intenzivní a nerušený kontakt s 
partnerem nebo rodinou. Hospic je proto nejvhodnější volbou pro závěrečné období života v případě, 
že rodina se nemůže o umírající blízkou osobu postarat. Nabízí také nesrovnatelně vyšší standard 
oproti pobytu v nemocničním zařízení. Další službou je péče o  rodinu nemocných pacientů v jejich 
náročném životním období.

V rozpočtu Odboru sociálních věcí a školství (dále jen Odbor) je vyčleněna částka ve výši 87 000,- Kč 
na finanční příspěvky poskytovatelům sociálních služeb mimo území města Přerova, kteří poskytují 
pobytové sociální služby občanům s trvalým pobytem ve městě Přerov. Na základě žádosti uvedeného 
poskytovatele je v souladu s Metodickým pokynem vedoucí Odboru  č. 1/2011 k uzavírání Smlouvy o 
dotaci na zajištění poskytování pobytových sociálních služeb v zařízeních zřizovaných jinými subjekty 
poskytujících služby uživatelům s trvalým pobytem ve města Přerov podán orgánům města návrh na 
poskytnutí dotace ve výši 500,- Kč za měsíc pobytu na jednoho uživatele. Z vyčleněné částky bylo 
dosud vyčerpáno 54 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že průměrný pobyt klienta v hospici činí průměrně 
21 dní, není možné použít princip daného metodického pokynu (poskytnutí částky 500,- Kč/měsíc na 
jednoho klienta) i když fakticky jde o poskytování stejné služby. 



Statutární město Přerov poskytlo mimořádnou finanční dotaci na provoz hospice i v minulých letech, 
vědomo si jeho nezastupitelné role v oblasti jeho působení. Odbor sociálních věcí a školství navrhuje 
proto z prostředků vyčleněných na tyto služby poskytnout finanční příspěvek subjektu Hospic na 
Svatém Kopečku ve výši 20 000,- Kč na provozní náklady.

Příloha: Žádost


