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Název materiálu:

Psychiatrická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně - mimořádná účelová 
dotace

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem AMEPRA, s.r.o., IČ 26473071, se 
sídlem Praha 2, Španělská 1073/10 na pořádání 33. Konference sociální psychiatrie.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

na své 88. schůzi konané dne 9.4.2014 usnesením č. 3356/88/11/2014 podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí požadované dotace.

Odbor sociálních věcí a školství

nedoporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč na 
pořádání 33. Konference sociální psychiatrie, která se uskuteční v Přerově ve dnech 20. -
22.11.2014. 

Odbor ekonomiky



doporučuje schválit výše uvedený návrh na usnesení. Každoročně je vyhlašován grantový 
program, kde mají jednotliví žadatelé možnost požádat o grant. Příslušná komise či skupina 
pak jednotlivé požadavky vyhodnotí a podá návrh na schválení či neschválení, včetně návrhu 
výše dotace. Rezerva na mimořádné dotace byla v rozpočtu ponechána 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. Bohužel v poslední době se stává 
poměrně často, že žadatelé nevyužívají možnosti prostřednictvím grantového programu, ale 
podávají žádost individuálně. Pokud se však budou tímto způsobem poskytovat jednotlivé 
dotace, nic nepřiměje organizace, aby v prvé řadě využívaly grantový program.

Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov obdrželo žádost od Psychiatrické společnosti České lékařské 
společnosti J. E. Purkyně o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30 000,- Kč na pořádání 
33. Konference sociální psychiatrie. Současně společnost žádá o převzetí záštity nad touto 
konferencí, která se uskuteční v Přerově ve dnech 20. - 22.11.2014. Tématem konference 
bude transformace služeb pro duševně nemocné v České republice a transformace na úrovni 
Olomouckého kraje a Přerovska. Očekává se zapojení poskytovatelů zdravotních a sociálních 
služeb a skupin uživatelů, včetně diskuze o vytvoření spolupracující sítě služeb pro tuto 
skupinu nemocných. Výhradním organizátorem uvedené konference je společnost AMEPRA, 
s.r.o., IČ 26473071, se sídlem Praha 2, Španělská 1073/10, která by byla i příjemcem 
požadované dotace a částku využila na pronájem jednacích prostor.


