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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 3.9.2014

Předloha pro 25. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 9. 
2014

Předkladatel: Mgr. DUŠAN HLUZÍN, náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ROMANA POSPÍŠILOVÁ, vedoucí odboru sociálních věcí a 
školství
Mgr. ANDREA KAFKOVÁ, Vedoucí oddělení sociálních věcí a 
zdravotnictví
Bc. LENKA Ulehlová, referent

Název materiálu:

Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace - žádost o dotaci

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 6.000,- Kč mezi 
statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace, a subjektem Centrum sociálních 
služeb Prostějov, příspěvková organizace, IČ 47921293, se sídlem Lidická 86, Prostějov PSČ 
796 01, jako příjemcem dotace, na zajištění poskytování pobytové sociální služby uživatelce 
domova se zvláštním režimem s trvalým pobytem ve městě Přerově v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.10.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

na své 93. schůzi konané dne 25. června 2014, usnesením č. 3577/93/8/2014  podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace ve výši 6 000,- Kč mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace, a 
subjektem Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace, IČ 47921293, se 
sídlem Lidická 86, Prostějov PSČ 796 01, jako příjemcem dotace, na zajištění poskytování 
pobytové sociální služby uživatelce domova se zvláštním režimem s trvalým pobytem ve 
městě Přerově v roce 2014.



Odbor sociálních věcí a školství

doporučuje poskytnutí finančního příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním 
služby domova se zvláštním režimem uživatelce daného zařízení s trvalým pobytem ve městě 
Přerově.

Důvodová zpráva:

Poskytovatel sociálních služeb Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace 
se dopisem ze dne 26. května 2014 obrátil na statutární město Přerov s žádostí o finanční 
příspěvek na zajištění poskytování pobytové sociální služby uživatelce, která má trvalý pobyt 
ve městě Přerově. Poskytovatel poskytuje své sociální služby jednomu klientovi s trvalým 
pobytem na území města Přerova. Údaj 
o trvalém bydlišti byl ověřen v registru obyvatel. Hlavní činností poskytovatele je 
poskytování sociálních služeb - § 49 domovy pro seniory a § 50 domovy se zvláštním 
režimem v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů. Uživatelka využívá služby domova se zvláštním režimem, která je poskytována 
ženám od 27 let s chronickým duševním onemocněním (zejména schizofrenie, schizofrenní 
poruchy a poruchy s bludy, poruchy nálad a organické duševní poruchy) včetně některých 
přidružených smyslových vad nebo tělesných vad, které jsou plně invalidní nebo dosáhly 
seniorského věku. 
Odbor sociálních věcí a školství doporučuje postupovat podle Metodického pokynu vedoucí
Odboru sociálních věcí a školství č. 1/11 k uzavírání Smlouvy o dotaci na zajištění 
poskytování pobytových sociálních služeb v zařízeních zřizovaných jinými subjekty 
poskytujících služby uživatelům s trvalým pobytem ve městě Přerově. Podle tohoto 
metodického pokynu v případě, že si provozovatel takového zařízení podá žádost o dotaci na 
poskytování sociálních služeb občanu s trvalým pobytem ve městě Přerov, předkládá Odbor 
sociálních věcí a školství orgánům města návrh na poskytnutí dotace danému zařízení, a to ve 
výši 500,- Kč za měsíc pobytu na jednoho uživatele. Finanční příspěvek statutárního města 
Přerova na rok 2014 na jednoho uživatele tedy činí 6.000,- Kč. Uvedené finanční prostředky 
jsou vyčleněny ve schváleném rozpočtu.


