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Název materiálu:

Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace - žádost o dotaci

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 12 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Centrum 
Dominika Kokory, příspěvková organizace, IČ 61985929, se sídlem Kokory, č. p. 54, PSČ 
751 05, jako příjemcem dotace, na provoz pobytové sociální služby poskytované uživatelům 
s trvalým pobytem ve městě Přerově v domově pro osoby se zdravotním postižením v 
Kokorách 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. 3576/93/8/2014, podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 12 000,- Kč a uzavření 
smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Centrum 
Dominika Kokory, příspěvková organizace, na provoz pobytové sociální služby poskytované 
uživatelům s trvalým pobytem ve městě Přerově v domově pro osoby se zdravotním 
postižením v Kokorách v roce 2014.



Odbor sociálních věcí a školství

doporučuje postupovat v souladu s Metodickým pokynem vedoucí Odboru sociálních věcí a 
školství č. 1/11 a schválit poskytnutí dotace.

Důvodová zpráva:

Písemností ze dne 28. května 2014 bylo Statutární město Přerov požádáno příspěvkovou 
organizací Centrum Dominika Kokory o poskytnutí účelové dotace ve výši 12 000,- Kč na 
zajištění poskytování pobytových sociálních služeb dvěma uživatelům, kteří využívají služby 
domova pro osoby se zdravotním postižením a mají zachován trvalý pobyt na území města 
Přerova. Aktuálním šetřením byl trvalý pobyt těchto osob ve městě Přerově ověřen.
Dle Metodického pokynu vedoucí Odboru sociálních věcí a školství č. 1/11 k uzavření 
Smlouvy o dotaci na zajištění poskytování pobytových sociálních služeb v zařízeních 
zřizovaných jinými subjekty poskytujících služby uživatelům s trvalým pobytem ve městě 
Přerově, je navrženo poskytnutí dotace ve výši 500 Kč/měsíc/1 uživatel, tj. částku 6 000,- Kč 
za rok na každého uživatele. V případě, že poskytovatel pobytových sociálních služeb požádá 
statutární město Přerov o poskytnutí finančního příspěvku, Odbor sociálních věcí a školství 
předloží návrh na poskytnutí dotace orgánům města.
S ohledem na výše uvedené oddělení sociálních věcí a zdravotnictví doporučuje 
Zastupitelstvu města Přerova poskytnutí dotace příspěvkové organizaci Centrum Dominika 
Kokory. 
Finanční prostředky jsou vyhrazeny ve schváleném rozpočtu oddělení sociálních věcí a 
zdravotnictví na rok 2014.


