
Pořadové číslo: 23/12

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 17.4.2014

Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 
2014

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor
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
LUCIE JEMELKOVÁ, referent

Název materiálu:

Záměr statutárního města Přerova - Svaz tělesně postižených v České republice z. s. 
místní organizace Přerov - mimořádná účelová dotace

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje záměr poskytnutí mimořádné účelové dotace subjektu Svaz tělesně postižených v 
České republice z. s. místní organizace Přerov, IČ 47184418, se sídlem Kratochvílova 35, 
750 02 Přerov, ve výši 20.000,- Kč, na poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

na své 88. schůzi konané dne 9. dubna 2014, usnesením č. 3350/88/11/2014, podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr poskytnutí mimořádné účelové dotace subjektu 
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Přerov, ve výši 20.000,-
Kč, na poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.



Odbor sociálních věcí a školství

Sociálně aktivizační služby jsou služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo 
osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Odbor sociálních věcí a 
školství shledává tyto služby přínosnými z důvodu začleňování cílové skupiny do 
společenského prostředí. 

Odbor ekonomiky

Na mimořádné dotace byla v rozpočtu ponechána rezerva, a to z důvodu, aby orgány města 
měly v průběhu celého roku 2014 možnost podpořit zejména mimořádné výkony, jako jsou 
účasti na mistrovství republiky, světa apod., popř. akce, jejichž realizace nebyla v době 
podávání žádosti o podporu z grantového programu známa. Při projednávání jednotlivých 
žádostí bylo zjištěno, že každoročně stoupá počet žadatelů (2013/2012 +17, 2014/2013 +28), 
což má za následek při stejně rozpočtované částce snižování dotací ostatním žadatelům. Dle 
odboru ekonomiky by měl být dotační program, kromě jednotlivých oblastí, nastaven tak, aby 
řešil určitý problém, či oblast, kterou je potřeba nějakým způsobem podporovat. V případě 
schválení předloh mimořádných dotací, předkládaných na dubnové jednání Zastupitelstva 
města Přerova, však bude tato rezerva téměř vyčerpána.
Při schvalování záměrů a dotací je třeba vzít v úvahu i tu skutečnost, že zdroje města jsou 
značně omezené a pokud se objeví finanční prostředky, které nejsou doposud zapojeny v 
rozpočtu či zahrnuty v rozpočtovém výhledu k financování konkrétních akcí, je nutné vytvářet 
nejen rezervu pro případ problémů se získáním dotace v přepokládané výši na projekt 
Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova, tak aby bylo možné 
následně plnit v souladu s platnou úvěrovou smlouvou, ale také vyčlenit prostředky na opravy 
majetku ve vlastnictví města, který je často ve značně zchátralém stavu. 
Na statutární město Přerov se obrátily 3 organizace, které požadují podpořit sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. V předloze však není 
uveden důvod, který vedl kraj k tomu, že nenavrhl poskytování předmětných služeb MPSV k 
podpoře.
Z těchto důvodů odbor ekonomiky nedoporučuje schválení výše uvedeného záměru.

Důvodová zpráva:

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Přerov (dále jen „místní 
organizace STP Přerov“) se obrátil na statutární město Přerov s žádostí o poskytnutí 
finančního příspěvku ve výši 44.000,- Kč na sociálně aktivizační službu pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením. Činnost místní organizace STP Přerov je zahrnuta ve II. 
Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Přerov pro období let 2011 – 2015.
Místní organizace STP Přerov poskytuje dlouhodobě sociální službu Sociálně aktivizační 
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, v souladu se zákonem o sociálních 
službách. Svou činnost provozuje v INFO – Centru na ulici Kratochvílova 35, Přerov. V 
těchto prostorách se bezúplatně scházejí k pravidelným aktivitám i další neziskové 
organizace, poskytující služby seniorům a zdravotně postiženým občanům. Náklady na 
provoz INFO – centra (teplo, elektřina, voda, telekomunikační poplatky a další) hradí místní 
organizace STP Přerov. Hlavními činnostmi místní organizace STP Přerov je především 
půjčování kompenzačních pomůcek, terapeutická činnost – ergoterapie, přednášky a ozdravné 
pobyty. V roce 2013 se aktivit zúčastnilo celkem 2 150 klientů. Posláním sociálně aktivizační 



služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením je snižovat rizika sociální izolace a 
sociální vyloučení seniorů s cílem posilovat a rozvíjet sociální schopnosti a dovednosti 
prostřednictvím aktivizačních a socioterapeutických činností. 
Místní organizace STP Přerov se dostala do vážné finanční situace. Pro rok 2014 nebyla na 
tuto sociální službu poskytnuta dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen 
„MPSV“), jelikož Olomoucký kraj v návrzích pro MPSV v celém kraji již sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením nenavrhl k podpoře. V roce 
2013 obdržela místní organizace STP Přerov z prostředku MPSV částku ve výši 161.000,- Kč, 
tudíž letošní nulový příjem ze strany MPSV znamená značný zásah do činnosti organizace, 
korekci připravovaných akcí, popř. postupnou likvidaci místní organizace STP Přerov. 
Místní organizace STP Přerov je významným poskytovatelem sociálních služeb ve městě 
Přerov, finančně podporovaná z rozpočtu města formou přímých podpor. V roce 2013 jí byla 
poskytnuta dotace ve výši 246.000,- Kč, v letošním roce 2014 dotace ve výši 243.000,- Kč. 
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků na sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením požádala místní organizace STP o finanční podporu v rámci 
Grantového programu v oblasti sociální na rok 2014. Pracovní skupinou, která navrhovala 
rozdělení finančních prostředků vyčleněných na granty pro rok 2014, bylo navrženo 
poskytnutí finanční podpory ve výši 56.000,- Kč. Tato částka byla Radou města Přerova 
podpořena dne 09.04.2014.


