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Předkladatel: Mgr. DUŠAN HLUZÍN, náměstek primátora
Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor

Zpracovatel: Mgr. ROMANA POSPÍŠILOVÁ, vedoucí odboru sociálních věcí a 
školství
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zdravotnictví
OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky
LUCIE JEMELKOVÁ, referent

Název materiálu:

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Přerov - žádost o 
dotaci

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem 
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Přerov, IČ: 
47184418, se sídlem Kratochvílova 35, 750 02 Přerov, jako příjemcem dotace, na 
poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
v roce 2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové rozpočet po 



opatření úpravě
1355 230 Odvod z 

výherních 
hracích 
přístrojů

31 626,0 + 20,0 31 646,0

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet po 
úpravě

4349 620 Ostatní 
sociální péče a 
pomoc 
ostatním 
skupinám 
obyvatelstva

42,6 + 20,0 62,6

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Dotace, přímé 
podpory a 
grantový 
program

25 617,1* + 20,0 25 637,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

na své 97. schůzi dne 25. 8. 2014, usnesením č.  3763/97/8/2014, podala návrh Zastupitelstvu 
města Přerova schválit poskytnutí dotace dle návrhu usnesení.

Odbor sociálních věcí a školství

Sociálně aktivizační služby jsou služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo 
osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Odbor sociálních věcí a 
školství shledává tyto služby přínosnými z důvodu začleňování cílové skupiny do 
společenského prostředí. Záměr poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč byl projednán a 
schválen dne 28. dubna 2014 na 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova usnesením č. 
1069/23/12/2014. 

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Nejen subjekt Svaz tělesně postižených v České 
republice z. s. místní organizace Přerov, ale také Oblastní charita Přerov (samostatná 
předloha), požadují podpořit sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením. V předloze však není uveden důvod, který vedl Olomoucký kraj k tomu, že 



nenavrhl poskytování předmětných služeb MPSV k podpoře. Je tedy na zvážení orgánů 
města, zda schválí poskytnutí výše uvedené dotace ze zvýšených příjmů na poplatku Odvod z 
výherních hracích přístrojů. 

Důvodová zpráva:

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Přerov (dále jen „místní 
organizace STP Přerov“) se obrátil na statutární město Přerov s žádostí o poskytnutí 
finančního příspěvku ve výši 44 000,- Kč na sociálně aktivizační službu pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením. Činnost místní organizace STP Přerov je zahrnuta ve II. 
Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Přerov pro období let 2011 – 2015.
Místní organizace STP Přerov poskytuje dlouhodobě sociální službu Sociálně aktivizační 
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, v souladu se zákonem o sociálních 
službách. Svou činnost provozuje v INFO – Centru na ulici Kratochvílova 35, Přerov. V 
těchto prostorách se bezúplatně scházejí k pravidelným aktivitám i další neziskové 
organizace, poskytující služby seniorům a zdravotně postiženým občanům. Náklady na 
provoz INFO – centra (teplo, elektřina, voda, telekomunikační poplatky a další) hradí místní 
organizace STP Přerov. Hlavními činnostmi místní organizace STP Přerov je především 
půjčování kompenzačních pomůcek, terapeutická činnost – ergoterapie, přednášky a ozdravné 
pobyty. V roce 2013 se aktivit zúčastnilo celkem 2 150 klientů. Posláním sociálně aktivizační 
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením je snižovat rizika sociální izolace a 
sociální vyloučení seniorů s cílem posilovat a rozvíjet sociální schopnosti a dovednosti 
prostřednictvím aktivizačních a socioterapeutických činností. 
Místní organizace STP Přerov se dostala do vážné finanční situace. Pro rok 2014 nebyla na 
tuto sociální službu poskytnuta dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen 
„MPSV“), jelikož Olomoucký kraj v návrzích pro MPSV v celém kraji již sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením nenavrhl k podpoře. V roce 
2013 obdržela místní organizace STP Přerov z prostředku MPSV částku ve výši 161 000,- Kč, 
tudíž letošní nulový příjem ze strany MPSV znamená značný zásah do činnosti organizace, 
korekci připravovaných akcí, popř. postupnou likvidaci místní organizace STP Přerov. 
Místní organizace STP Přerov je významným poskytovatelem sociálních služeb ve městě 
Přerov, finančně podporovaná z rozpočtu města formou přímých podpor. V roce 2013 jí byla 
poskytnuta dotace ve výši 246 000,- Kč, v letošním roce 2014 dotace ve výši 243 000,- Kč. 
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků na sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením požádala místní organizace STP o finanční podporu v rámci 
Grantového programu a tato byla organizaci poskytnuta pro rok 2014 ve výši 56 000,- Kč.


