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Název materiálu:

Poskytnutí peněžitého daru na koupi upraveného automobilu

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 50.000,- Kč paní *** na koupi a úpravu 
automobilu pro přepravu osoby těžce zdravotně znevýhodněné v roce 2014.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

na své 88. schůzi dne 9.4.2014 usnesením číslo 3353/88/11/2014 podala návrh Zastupitelstvu 
města Přerova nechválit poskytnutí peněžitého daru ve výši 50.000,- Kč na koupi a úpravu 
automobilu pro přepravu osoby těžce zdravotně znevýhodněné v roce 2014.

Odbor sociálních věcí a školství

doporučuje neposkytnout peněžitý dar ve výši 50 000,- Kč. Dne 25.2.2014 se na Statutární 
město Přerov obrátila paní trvale žijící v Přerově se svou žádostí o poskytnutí peněžitého daru 
na zakoupení upraveného motorového vozidla pro potřebu své přepravy. Žadatelka je osobou 
těžce zdravotně znevýhodněnou, pohybuje se na elektrickém invalidním vozíku. V případě 
potřeby přepravy kamkoliv musí být převážena pouze sanitkou nebo speciálně upraveným 
motorovým vozidlem. Úřad práce ČR poskytuje osobám zdravotně znevýhodněným, za 
dodržení podmínek uvedených v zákoně, příspěvky na zakoupení motorového vozidla až do 



výše 200 000,- Kč. Dále také poskytuje příspěvky na zvláštní úpravu motorového vozidla. Při 
rozhodování o poskytnutí příspěvku přihlíží Úřad práce ČR mimo jiné k využitelnosti 
motorového vozidla a k četnosti jízd. Žadatelka není schopna samostatně řídit motorové 
vozidlo, její zdravotně postižený partner může řídit motorové vozidlo pouze na kratší 
vzdálenosti. V případě potřeby cestovat na delší vzdálenost, např. do lázní nebo k rodičům do 
Liberce, bude řídit motorové vozidlo některý rodinný příslušník. Žadatelka plánuje zakoupit 
zcela nové motorové vozidlo, které bude již z výroby upraveno přesně podle jejích požadavků 
tak, aby při nastupování do vozidla nemusela přesedat z elektrického invalidního vozíku. 
Předpokládaná pořizovací cena již upraveného vozidla činí 500 000,- Kč. 

Odbor ekonomiky

doporučuje schválit uvedený návrh na usnesení. Poskytnutí daru takovéhoto charakteru by 
mohlo vyvolat vlnu obdobných žádostí, přičemž nelze opomenout skutečnost, že zdroje města 
jsou omezené a je nutné řešit zejména záležitosti, které se dotýkají velké části občanů.

Důvodová zpráva:

Odbor sociálních věcí a školství, Oddělení sociální prevence a pomoci Magistrátu města 
Přerova eviduje žádost *** o poskytnutí peněžitého daru na koupi upraveného automobilu.

Paní *** ve své žádosti ze dne 25.2.2014 uvádí následující:
„Jsem postižená roztroušenou sklerózou ve 4. stupni a mohu se pohybovat pouze na 
elektrickém invalidním vozíku, na který se dostanu jen s cizí pomocí. Jsem dosti značně 
omezena v pohybu a to nejen po městě samotném, ale i pokud se týká různých lékařských 
vyšetření a zákroků, které v průběhu roku mám a to nejen v Přerově, ale i mimo Přerov. A to 
nepočítám návštěvy svých rodičů a léčebnou rehabilitaci 2x ročně v Žírči u Dvora Králové 
nad Labem.
Abych na přepravy nepotřebovala neustále sanitní převoz a dva sanitní pracovníky a na 
návštěvy rodičů zase dva muže, kteří mě doma posadí z vozíku do auta a u rodičů opět posadí 
na vozík a pak zase vše, jen opačně, rozhodla jsem se tuto situaci řešit formou nákupu 
osobního vozidla, které by mi po úpravě umožnilo samostatně do něj vjet, při přepravě sedět 
na vozíku a na konci přepravy samostatně vyjet.
Od státu dostanu příspěvek, nicméně, ať to počítám jakkoliv, částka ve výši cca 150 – 200 
000,- Kč mi pořád chybí. 
Obracím se proto na Vás s prosbou, zda byste nebyli tak laskaví a nepřispěli mi na nákup a 
úpravu vozidla a to jakoukoliv částkou.“

Zpráva ze sociálního šetření:
Sociální šetření proběhlo dne 6.3.2014 v domácnosti žadatelky. Žadatelka pobírá invalidní 
důchod ve III. stupni invalidity, příspěvek na péči ve IV. stupni a příspěvek na mobilitu. Je 
držitelkou průkazu ZTP/P.
Paní *** předložila lékařské doporučení, které doporučuje přestavbu osobního automobilu a 
tím umožnění samostatného nájezdu pacientky za pomoci elektrického vozíku do jeho 
prostor. Zajistí se tím určitá soběstačnost žadatelky a významně se zlepší kvalita života.
K lékaři je v současné době převážena sanitkou na lůžku a vždy musí být přítomni 2 



pracovníci. Ročně se jedná zhruba o 36 převozů k lékaři. Žadatelka jezdí pravidelně 2x ročně 
na ozdravný pobyt do Žírče u Dvora Králového. Za každý pobyt doplácí cca 15 000,- Kč. 
Jedná se o jedno z mála lůžkových pobytových zařízení v ČR pro nemocné roztroušenou 
sklerózou. Provozuje ho Oblastní charita Červený Kostelec.
Z výše uvedených důvodů plánuje žadatelka zakoupit upravené motorové vozidlo, které 
umožní její přepravu na elektrickém invalidním vozíku, neboť není schopna přepravy na 
sedadle vozidla. U společnosti Renault jednají o dodání osobního vozidla značky Renault 
Kango Easy nebo Serenity již individuálně upraveného pro její přepravu. Automobil má 
sníženou podlahu a je dostatečně prostorný a vysoký. Vůz je opatřen speciální nájezdovou 
rampou, která umožní vjezd elektrického invalidního vozíku (bez pasažéra má nosnost 150 
kg) přímo do vozu. Na Úřadu práce ČR má podanou žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku -
zakoupení motorového vozidla, a žádost o úpravu motorového vozidla. Vše ale bude 
samozřejmě záležet na výši přiznaných finančních prostředků. Oslovili také některé neziskové 
organizace a nadace s žádostí o finanční pomoc. K nákupu výše uvedeného vozidla žadatelce 
chybí přibližně 150 000,- Kč. 
V žádosti o peněžitý dar žadatelka neuvedla konkrétní výši částky, kterou po Statutárním 
městě Přerov požaduje. Při sociálním šetření byla požádána, aby blíže specifikovala svůj 
požadavek a uvedla konkrétní částku. K tomuto žadatelka sdělila následující: „Budu ráda za 
jakoukoliv finanční částku, oslovila jsem různé firmy a nadace, zatím mám k dispozici pouze 
negativní stanoviska, velmi by mi pomohla částka alespoň 50 000,- Kč, budu ale vděčná i za 
jakýkoliv jiný finanční příspěvek.“
Upravené vozidlo plánuje využívat pro svoji dopravu k lékaři, na rehabilitace, pro účely 
zájmového a kulturního vyžití.


