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Název materiálu:

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. základní organizace Přerov 2 -
mimořádná účelová dotace

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

1. schvaluje poskytnutí mimořádné účelové dotace ve výši 5 000,- Kč a uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem 
dotace a subjektem Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní 
organizace Přerov 2, IČ 71199900, se sídlem Kratochvílova 35 - Přerovanka, 750 02 
Přerov, jako příjemcem dotace, na činnost organizace v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2014

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč



PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Ostatní 
činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

309,0 - 5,0 304,0

4349 620 Ostatní sociální 
péče a pomoc 
ostatním 
skupinám 
obyvatelstva

12,6 + 5,0 17,6

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své 91. schůzi dne 14. 5. 2014 usnesením č. 3433/91/8/2014 
doporučila Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí výše uvedené dotace.

Odbor sociálních věcí a školství

Činnost organizace je zaměřena na podporu osob s kardiovaskulárním onemocněním. V rámci 
svých pravidelných aktivit organizace pro tuto specifickou cílovou skupinu zajišťuje odborné 
přednášky, zdravotní cvičení nebo kulturní aktivity. Posláním organizace je sdružovat občany 
s daným závažným onemocněním a poskytnout jim a jejich rodinám podporu. 

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Je na jejich zvážení, zda schválí poskytnutí výše 
uvedené dotace. V této souvislosti je však třeba vzít v úvahu, že již v současné době jsou 
schváleny záměry na poskytnutí mimořádných dotací ve výši cca 1,3 mil. Kč, přičemž rezerva 
rozpočtu k tomuto účelu dosahuje pouze částky 0,3 mil. Kč.

Důvodová zpráva:

Dne 14. dubna 2014 se osobně dostavila na Odbor sociálních věcí a školství, Oddělení 
sociálních věcí a zdravotnictví paní Julie Kopecká, předsedkyně Svazu postižených 
civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Přerov 2 (dále jen SPCCH ZO 2), s 
žádostí o mimořádnou finanční podporu na činnost organizace v roce 2014. Paní předsedkyně 
zdůvodňuje svou mimořádnou žádost tím, že v rámci významných personálních změn v 
organizaci, kdy bývalá předsedkyně a jednatelka organizace odstoupily ze svých funkcí, bylo 
opomenuto podání žádosti o Grantový program statutárního města Přerova pro rok 2014. 
Příjem žádostí do grantového programu byl ukončen dne 7. 2. 2014.

Novou předsedkyní organizace byla dne 21. 2. 2014 zvolena paní Julie Kopecká. Organizace 
SPCCH ZO 2 aktuálně sdružuje 68 členů (z toho 10 je mimopřerovských), pro které 
organizuje odborné přednášky, ozdravné pobyty nebo zájmové aktivity. Financování 
organizace je závislé na příspěvcích od svých členů (v roce 2014 celkem 7 820,- Kč),
dotacích ze statutárního města Přerova a dotacích z Olomouckého kraje. Žádné jiné zdroje 
příjmů organizace nemá.



Rok Poskytovatel dotace Výše dotace
2012 Statutární město Přerov (grant) 12 000,- Kč
2013 Statutární město Přerov (grant) 12 000,- Kč

Olomoucký kraj (neinvestiční 
fin. příspěvky do 25 000,- Kč )

25 000,- Kč

2014 Statutární město Přerov (grant) nepožádali

Olomoucký kraj (neinvestiční 
fin. příspěvky do 25 000,- Kč )

budou žádat (termín do 
15.5.2014)

Vzhledem ke skutečnosti, že organizace nepožádala o finanční dotaci v rámci Grantového 
programu pro rok 2014, je její finanční propad v rozpočtu významný. Nezíská-li organizace 
mimořádnou dotaci z rozpočtu města Přerova nebo z Olomouckého kraje, bude její činnost 
významně omezena.


