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Název materiálu:

Hospic na Svatém Kopečku - 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 
Hospic na Svatém Kopečku, IČ 73634671, Sadové náměstí 24, 772 00 Svatý 
Kopeček, jako příjemcem dotace, na provoz a podporu odlehčovací služby v roce 
2014.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet po 
úpravě

620 Grantový 
program v 
sociální 

700,0 - 15,0 685,0



oblasti a 
zdrav.

620 Ostatní 
činnost ve 
zdravotnictví 
(příspěvek na 
pobytovou 
soc.službu)

87,0 - 5,0 82,0

4359 620 Ostatní služby 
a činnosti v 
oblasti 
sociální péče

0,0 + 20,0 20,0

3. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právního 
úkonu dle bodu 1 návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho 
uzavření a podpisu.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

na své 100. schůzi konané dne 30.9.2014, usnesením č. 3873/100/8/2014, podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč a uzavření 
smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Hospic na
Svatém Kopečku, na provoz a podporu odlehčovací služby v roce 2014.

Odbor sociálních věcí a školství

doporučuje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč subjektu Hospic na Svatém Kopečku, a to s 
ohledem na sociálně zdravotní péči, kterou poskytuje také občanům města Přerova. Hospic na 
Svatém Kopečku je jediným pobytovým zařízením poskytujícím paliativní péči v regionu.

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Je na jejich zvážení, zda schválí využití předmětných 
zdrojů k výše uvedenému účelu, a to zejména s ohledem na skutečnost, že subjekt, přestože 
mu to bylo ze strany města doporučeno, nepožádal o podporu v rámci grantového programu.

Důvodová zpráva:

Hospic na Svatém Kopečku se dopisem ze dne 12. září 2014 obrátil na statutární město Přerov 
s žádostí o finanční podporu ve výši 20 000,- Kč na provoz a podporu odlehčovací služby. 
Hospic na Svatém Kopečku je nestátní sociálně zdravotnické zařízení, které poskytuje v 
souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, registrovanou 
odlehčovací službu a současně paliativní péči těm, u nichž kurativní medicína vyčerpala 
všechny prostředky vedoucí k jejich vyléčení.
Hospic na Svatém Kopečku je jediným zařízením tohoto typu v Olomouckém kraji. Hlavním 
účelem hospice je maximálně zlepšit kvalitu života v jeho závěrečné fázi a umožnit důstojné 
umírání. Děje se tak především snižováním nebo odstraňováním bolesti a jiných 
nepříjemných fyzických projevů nemoci. Hospic umožňuje vyřešit nebo alespoň zmírnit různé 
psychologické a duchovní problémy spojené s umíráním. Umožňuje intenzivní a nerušený 



kontakt s partnerem nebo rodinou. Hospic je proto nejvhodnější volbou pro závěrečné období 
života v případě, že rodina se nemůže o umírající blízkou osobu postarat. Nabízí také 
nesrovnatelně vyšší standard oproti pobytu v nemocničním zařízení. Další službou je péče o 
rodinu nemocných pacientů v jejich náročném životním období.
Hospic na Svatém Kopečku již 12 let poskytuje péči těžce nemocným pacientům (zejména 
onkologicky) v terminálním stadiu nemoci, kdy většina z nich v tomto zařízení svůj život 
dožije. Za tuto dobu pobývalo v hospici přibližně 3 800 uživatelů. V letošním roce doposud 
využilo či využívá služeb hospice 8 přerovských obyvatel, v roce 2013 využilo těchto služeb 
11 přerovských obyvatel. Průměrná délka pobytu uživatele v Hospici na Svatém Kopečku je 
25,8 dní.
K žádosti o finanční podporu byl předložen rozpočet zařízení ve výši 21 806 000,- Kč, 
přičemž platby zdravotních pojišťoven pokryjí zhruba jen polovinu provozních nákladů. Díky 
finanční podpoře měst a obcí může být péče o nemocné a umírající kvalitnější.
Statutární město Přerov poskytlo mimořádnou dotaci na provoz hospice i v minulých letech. 
V loňském roce bylo subjektu Hospic na Svatém Kopečku ze strany města Přerova 
doporučeno, aby si podal žádost o dotaci prostřednictvím Grantového programu statutárního 
města Přerova, čehož subjekt nevyužil.
Vzhledem k nezastupitelné roli Hospice na Svatém Kopečku v oblasti jeho působení, navrhuje 
odbor sociálních věcí a školství poskytnout tomuto subjektu částku 15 000,- Kč z Grantového 
programu statutárního města Přerova na rok 2014, vyčleněnou pro zdravotnickou oblast, 
jelikož dotaci v této výši nepřijala Středomoravská nemocniční a.s. – o.z. Nemocnice Přerov. 
Zbylou částku ve výši 5 000,- Kč navrhuje odbor sociálních věcí a školství poskytnout dle 
Metodického pokynu vedoucí Odboru sociálních věcí a školství č. 1/2011 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.


