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Název materiálu:

Oblastní charita Přerov - žádost o dotaci

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem 
Oblastní charita Přerov, IČ 45180270, se sídlem 9. května 1925/82, Přerov, Přerov I-
Město, PSČ 750 02, 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 
opatření

rozpočet po 
úpravě



1355 230 Odvod z 
výherních 
hracích 
přístrojů

31 646,0* + 30,0 31 676,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál
Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet po 
úpravě

4349 620 Ostatní 
sociální péče a 
pomoc 
ostatním 
skupinám 
obyvatelstva

62,6 * + 30,0 92,6

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Dotace, přímé 
podpory a 
grantový
program

25 637,1* + 30,0 25 667,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

na své 97. schůzi konané dne 25. srpna 2014, usnesením č. 3761/97/8/2014, 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 30 000,- Kč byl projednán a schválen dne 28. dubna 2014 na 
23. zasedání Zastupitelstva města Přerova usnesením č. 1075/23/12/2014.

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Nejen subjekt Oblastní charita Přerov, ale také Svaz 
tělesně postižených v České republice (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:

Oblastní charita Přerov se obrátila na statutární město Přerov s prosbou o poskytnutí 
finančního příspěvku ve výši 100 000,- Kč na záchranu a zachování zařízení Oblastní charity 
Přerov – Setkávání seniorů SPOLU, sloužící přerovským seniorům od roku 2003. Oblastní 
charita Přerov je registrována u Ministerstva kultury ČR jako evidovaná právnická osoba. 
Působí v oblasti zdravotní, sociální a humanitární.
Zařízení Setkání seniorů SPOLU poskytuje sociální službu, Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením, v souladu se zákonem o sociálních službách. V 
roce 2013 službu využilo 236 přerovských seniorů. Cílem Setkávání seniorů SPOLU je 
nabídnout seniorům aktivity směřující k vytváření společenství vrstevníků a navazování 
nových kontaktů, k posílení soběstačnosti, aktivity pozitivně ovlivňující jejich zdravotní a 
psychický stav, vedoucí k rozvoji a udržení fyzických i duševních schopností seniorů a k 
prevenci před sociální izolací starších lidí. 
Zařízení Setkávání seniorů SPOLU se dostalo do vážné finanční situace. Pro rok 2014 nebyla 
na tuto sociální službu poskytnuta dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen 
„MPSV“), přičemž v roce 2013 byla poskytnuta ve výši 170 000,- Kč. Bez této dotace je 
provozování služby ohrožené. Olomoucký kraj v návrzích pro MPSV v celém kraji již 
sociální aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením nenavrhl k podpoře.
Oblastní charita Přerov je významným poskytovatelem sociálních služeb ve městě Přerov, 
finančně podporovaná z rozpočtu města formou přímých podpor. Na letošní rok jí byla 
poskytnuta dotace ve výši 681 000,- Kč na všechny sociální služby, které charita poskytuje. V 
roce 2013 představovaly náklady na zařízení Setkávání seniorů spolu částku 415 000,- Kč, 
dotace statutárního města Přerova formou přímé podpory konkrétně na tuto službu v roce 
2013 činila 50 000,- Kč. Přesto, že Oblastní charita Přerov požádala o příspěvek z Tří králové 
sbírky, přistoupila k velké redukci nákladů pro rok 2014, stále chybí cca 100 000,- Kč na 
zachování a zajištění provozu zařízení Setkávání seniorů SPOLU.


