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Název materiálu:

"Anděl" - žádost o dotaci

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje poskytnutí mimořádné účelové dotace ve výši 5 000,- Kč a uzavření smlouvy o 
poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a 
subjektem "Anděl", IČ 66934702, se sídlem Kelč - penzion 290, 756 43 Kelč, jako 
příjemcem dotace, na charitativní akci s názvem ParaAkademie Kelč 2014.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

na své 94. schůzi konané dne  9. července 2014, usnesením č. 3612/94/8/2014, podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč subjektu 
"Anděl" na charitativní akci s názvem ParaAkademie Kelč 2014.

Odbor sociálních věcí a školství 

nedoporučuje poskytnout finanční dotaci na výše uvedenou akci. Důvodem je skutečnost, že 
občanské sdružení vyvíjí svou činnost na území okresu Vsetín, převážně v Kelči a okolí a 
jeho službu nevyužívá žádný uživatel z města Přerova.

Odbor ekonomiky

doporučuje schválit výše uvedený návrh na usnesení.



Důvodová zpráva:

Písemností ze dne 10.06.2014 a následným písemným doplněním ze dne 30.06.2014 se na 
statutární město Přerov obrátilo občanské sdružení “Anděl“ s žádostí o finanční podporu ve 
výši 5 000,- Kč a záštitu na charitativní akci s názvem ParaAkademie 2014, která se bude 
konat dne 18. října 2014 v kulturním domě v Kelči. Dané občanské sdružení provozuje 
registrovanou sociální službu Denní stacionář - Anděl (dále jen „denní stacionář“), poskytující 
ambulantní služby osobám, které mají sníženou schopnost z důvodu věku nebo zdravotního 
postižení. Svou činnost vyvíjí na území okresu Vsetín, převážně v Kelči a okolí. Sociální 
službu využívá celkem 6 uživatelů, z toho dva z přerovského regionu, ale žádný občan z 
Přerova. 
Charitativní akce s názvem ParaAkademie 2014 má v Kelči dlouholetou tradici. V rámci této 
kulturně integrační akce spolu se zdravými jedinci předvedou svá vystoupení i osoby se 
speciálními potřebami. Výtěžek této akce bude použit na provoz denního stacionáře, který 
občanské sdružení provozuje. Celkový rozpočet projektu ParaAkademie 2014 je 43 500,- Kč.


