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Název materiálu:

Mimořádná účelová dotace - Domov pro seniory Tovačov, p.o., Dům seniorů 
FRANTIŠEK Náměšť na Hané, p.o., Domov Na zámečku Rokytnice, p.o.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 42.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem 
Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace, IČ 61985872, se sídlem 
Tovačov, Nádražní č. p. 94, PSČ 751 01, jako příjemcem dotace, na provoz pobytové 
sociální služby poskytované uživatelům s trvalým pobytem ve městě Přerově v 
domově pro seniory a domově se zvláštním režimem Tovačov v roce 2014.

2. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 12.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem 
Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace, IČ 61985911, se sídlem 
Rokytnice, č. p. 1, PSČ 751 04, jako příjemcem dotace, na provoz pobytové sociální 
služby poskytované uživatelům s trvalým pobytem ve městě Přerově v domově pro 
osoby se zdravotním postižením v Rokytnici v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014



3. neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 6.000,- Kč subjektu Dům seniorů 
FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace, IČ 75004381, se sídlem 
Náměšť na Hané, Komenského 291, PSČ 783 44, na provoz pobytové sociální služby 
v roce 2014.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

na své 86. schůzi konané dne 5. března 2014, usnesením č. 3234/86/8/2014, podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí výše uvedených dotací pobytovým zařízením 
sociálních služeb zřízeným jiným subjektem, které poskytují sociální služby občanům s 
trvalým pobytem ve městě Přerově.

Odbor sociálních věcí a školství

doporučuje postupovat v souladu s Metodickým pokynem vedoucí Odboru sociálních věcí a 
školství č. 1/11 a schválit poskytnutí dotací pouze těm pobytovým zařízením sociálních 
služeb, která poskytují služby sociální péče uživatelům s trvalým pobytem ve městě Přerově.

Důvodová zpráva:

V průběhu měsíce ledna 2014 se na statutární město Přerov obrátila tři pobytová zařízení 
sociálních služeb (příspěvkové organizace Olomouckého kraje) s žádostí o poskytnutí 
účelových dotací na zajištění poskytování pobytových sociálních služeb uživatelům s trvalým 
pobytem ve městě Přerově.
Dle metodického pokynu vedoucí Odboru sociálních věcí a školství č. 1/11 k uzavření 
Smlouvy o dotaci na zajištění poskytování pobytových sociálních služeb v zařízeních 
zřizovaných jinými subjekty poskytujících služby uživatelům s trvalým pobytem ve městě 
Přerově (dále jen Metodický pokyn), je navrženo poskytnutí dotace ve výši 500 Kč/měsíc/1 
uživatel, tj. částku 6.000,- Kč za rok na každého uživatele. V případě, že poskytovatel 
pobytových sociálních služeb požádá statutární město Přerov o poskytnutí finančního 
příspěvku, Odbor sociálních věcí a školství předloží návrh na poskytnutí dotace orgánům 
města.

1. Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace
Dne 20. 1. 2014 požádali o poskytnutí účelové dotace k financování běžných výdajů 
souvisejících s poskytováním pobytových sociálních služeb v domově pro seniory a domově 
se zvláštním režimem uživatelům s trvalým pobytem ve městě Přerově. Dle přiloženého 
soupisu využívalo sociální služby v uvedeném zařízení 8 občanů s trvalým pobytem ve městě 
Přerově. Po podání žádosti byl trvalý pobyt těchto uživatelů ověřen v Registru obyvatel a na 
základě toho Rada města Přerova na svém 86. zasedání podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 48.000,- Kč, odpovídající počtu 8 uživatelů.
Aktuálním šetřením však bylo zjištěno, že jeden z uživatelů uvedených v žádosti již nesplňuje 
podmínku trvalého bydliště ve městě Přerově. 
V souladu s Metodickým pokynem oddělení sociálních věcí a zdravotnictví doporučuje 
poskytnutí mimořádné účelové dotace subjektu Domov pro seniory Tovačov na financování 
běžných výdajů souvisejících s poskytováním pobytových sociálních služeb pro 7 uživatelů, 
ve výši 42 000,- Kč.
2. Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace 



Dne 17. 1. 2014 požádali o finanční příspěvek na náklady související s poskytováním 
pobytové sociální služby dvěma uživatelům domova pro osoby se zdravotním postižením s 
trvalým pobytem ve městě Přerově. Po podání žádosti byl trvalý pobyt těchto uživatelů 
ověřen v Registru obyvatel.
Aktuálním šetřením bylo ověřeno, že počet obyvatel s trvalým pobytem ve městě Přerově, 
jímž je poskytována pobytová sociální služba výše uvedeným poskytovatelem sociální péče, 
zůstává nezměněn.
V souladu s Metodickým pokynem oddělení sociálních věcí a zdravotnictví doporučuje 
poskytnutí mimořádné účelové dotace subjektu Domov Na zámečku Rokytnice, ve výši 
12.000,- Kč.

Ve smlouvě o poskytnutí dotace bude uvedeno, že v případě ukončení, popř. změny trvalého 
pobytu uživatelů bude statutárnímu městu Přerov vrácena poměrná část dotace.

Finanční prostředky jsou vyhrazeny ve schváleném rozpočtu oddělení sociálních věcí a 
zdravotnictví na rok 2014.

3. Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace 

Dne 23. 1. 2014 požádali o poskytnutí účelové dotace na náklady související s poskytováním 
pobytové sociální služby v domově pro seniory poskytované jedné uživatelce s trvalým 
pobytem ve městě Přerově. Po podání žádosti byl trvalý pobyt uživatelky ověřen v Registru 
obyvatel a na základě toho Rada města Přerova na svém 86. zasedání podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 6.000,- Kč.
Aktuálním šetřením však bylo zjištěno, že tato uživatelka uvedená v žádosti již nesplňuje 
podmínku trvalého bydliště ve městě Přerově. 
Vzhledem k výše uvedenému oddělení sociálních věcí a zdravotnictví nedoporučuje 
poskytnutí mimořádné účelové dotace subjektu Domov seniorů FRANTIŠEK Náměšť na 
Hané.


