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Název materiálu:

Nadace pro transplantace kostní dřeně - mimořádná účelová dotace

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí mimořádné účelové dotace ve výši 15 000,- Kč a uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem 
dotace a subjektem Nadace pro transplantace kostní dřeně, IČ 45333378, se sídlem 
Na Roudné 123/212, 301 65 Plzeň, jako příjemcem dotace, na činnost nadace v roce 
2014.

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Ostatní 
činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

339,0 - 15,0 324,0

3599 620 Ostatní 
činnosti ve

0,0 + 15,0 15,0



zdravotnictví
Odpovídá: 

Rada města 
Přerova

Termín: 
30.5.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na 88. své schůzi dne 9. 4. 2014, usnesením č. 3352/88/11/2014, podala 
Zastupitelstvu města Přerova návrh na poskytnutí mimořádné účelové dotace ve výši 15 000,-
Kč na činnost nadace v roce 2014.

Odbor sociálních věcí a školství

Odbor sociálních věcí a školství vzhledem k činnosti nadace a společenskému přínosu 
doporučuje schválit poskytnutí  mimořádné účelové dotace v uvedené výši.

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. 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 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. 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. Bohužel v poslední době se stává poměrně často, že žadatelé 
nevyužívají možnosti prostřednictvím grantového programu, ale podávají žádost individuálně. 
Pokud bude průběžně vyhovováno jednotlivým žadatelům tímto způsobem, postrádá grantový 
program smysl. V této souvislosti je však třeba vzít v úvahu i výši rezervy pro poskytování 
mimořádných dotací (mimořádných!!). Je proto na zvážení orgánů města, zda schválí 
poskytnutí předmětné dotace. Odbor ekonomiky z výše uvedených důvodů poskytnutí dotace 
nedoporučuje. 

Důvodová zpráva:

Nadace pro transplantace kostní dřeně (dále jen Nadace) se obrátila na statutární město Přerov 
s žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na činnost nadace, která zřizuje a financuje Český
národní registr dárců dřeně. Hlavním cílem Nadace je soustavně budovat kvalitní funkční 
databázi dobrovolných dárců krvetvorných buněk a jejím prostřednictvím pomáhat 
uskutečňovat nepříbuzenské transplantace dřeně maximálnímu počtu nemocných, kteří jsou k
této léčbě indikováni v ČR i kdekoliv jinde ve světě. Český národní registr dárců dřeně 
zajišťuje osvětu a získávání dobrovolníků ochotných darovat své krvetvorné buňky anonymně 



komukoliv k potřebných nemocných, ale i vzdělávání v oboru hematologie, onkologie a 
transplantační medicíny a výzkum v těchto oborech. Tento transplantační program má 
všechny prestižní světově uznávané certifikáty kvality pro pacienty, dárce kostní dřeně i 
plátce zdravotní péče.

Vyšetření každého nového dárce vstupujícího do Registru stojí zhruba 1 500,- Kč a nehradí ho 
stát ani zdravotní pojišťovny. Jediným zdrojem jsou prostředky Nadace pro transplantace 
kostní dřeně.


