
Zápis č. 1

z jednání  Výboru pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro 

sociální začleňování

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 14. ledna 2015

P ř í t o m n i :  
Mgr. Netopilová, Josef Nesvadba, Šárka Kajanová, MUDr. Marie Mathonová, Ing. Jan Slivka,
Mgr. Andrea Dortová, Mgr. Věra Vránová, Ph.D., PhDr. Marcel Kašík

O m l u v e n i :
MUDr. Jiří Hadwiger

H o s t é :
Bc. Tomáš Navrátil, Pavel  Košutek, Ing. Jiří Kohout, Mgr. Romana Pospíšilová, Mgr. Marta Šintáková, 
Mgr. et Mgr. Andrea Kafková

O r g a n i z a č n í  p r a c o v n í k :
Bc. Lenka Ulehlová

P R O G R A M :

1. Přivítání členů výboru – náměstek primátora Bc. Tomáš Navrátil a předsedkyně výboru 
Mgr. Helena Netopilová 

2. Představení členů výboru

3. Legislativa – Jednací řád výboru zastupitelstva města Přerova

4. Informace o činnosti Statutárního města Přerova v sociální a zdravotní oblasti v minulém 
volebním období – Mgr. Romana Pospíšilová

5. Projednání a schválení programu činnosti výboru

6. Informace o zahájení spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování 

7. Informace o prevenci kriminality – Ing. Jiří Kohout

8. Časový harmonogram schůzí výboru

9. Diskuze a závěr jednání



K bodu 1: 

Přivítání členů výboru – náměstek primátora Bc. Tomáš Navrátil a předsedkyně výboru 
Mgr. Helena Netopilová 

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování Zastupitelstva města Přerova 
(dále jen výbor) zahájila předsedkyně tohoto výboru Mgr. Helena Netopilová. Přivítala členy výboru 
a pozvané hosty. Sdělila, že jednání je včas a řádně svoláno a vzhledem k výše uvedenému počtu 
členů usnášeníschopné.
VÝBOR HLASOVAL O PROGRAMU, KTERÝ BYL JEDNOHLASNĚ SCHVÁLEN.

K bodu 2: 

Představení členů výboru

Předseda, členové výboru a hosté se jednotlivě představili.

K bodu 3: 

Legislativa – Jednací řád výboru zastupitelstva města Přerova (dále jen JŘ)

Předsedkyně výboru seznámila členy s JŘ výboru zastupitelstva města Přerova.
Návrh výboru:
Projednat změny v JŘ na Zastupitelstvu města Přerova, z důvodu nových podmínek.

K bodu 4: 

Informace o činnosti Statutárního města Přerova v sociální a zdravotní oblasti 
v minulém volebním období – Mgr. Romana Pospíšilová

Paní Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova 
(dále jen MMPR) seznámila členy výboru s:

- organizační strukturou Odboru sociálních věcí a školství MMPR
- podporou nestátních neziskových organizací působících v Přerově (Přímé podpory, Grantový 

program)
- s plánem rozvoje sociálních služeb
- s problematikou ubytoven na území města Přerova
- řešením kapacity služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem poskytované 

Sociálními službami města Přerova, p.o.

K bodu 5: 

Projednání a schválení programu činnosti výboru

Paní předsedkyně by se ráda zaměřila na problematiku sociálního začleňování. V průběhu volebního 
období by navrhovala pracovní skupiny ze členů výboru, kteří by se zabývali konkrétními oblastmi. 
Výbor bude také řešit činnosti, které vyplynou z potřeb města.

Výsledek hlasování:
Pro/8                        Proti/0                 Zdržel se/0



K bodu 6: 

Informace o zahájení spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování  
(dále jen Agentura)

Statutární  město Přerov projevilo zájem problém sociálního vyloučení ve spolupráci s Agenturou    
řešit. Agentura nabízí účast v tzv. Koordinovaném přístupu k řešení problematiky sociálně 
vyloučených lokalit, kde Monitorovací výbor Agentury, který je zodpovědný za výběr lokalit předložil 
dotazník s okruhem témat (Sociální služby prevence a služby pro rodiny, Vzdělávání, Zaměstnanost, 
Bydlení, Bezpečnost). Dotazník byl Odborem sociálních věcí a školství MMPR zpracován a předložen 
do Rady města Přerova k projednání a k postoupení výsledků těchto jednání  Agentuře.

K bodu 7: 

Informace o prevenci kriminality – Ing. Jiří Kohout

Manažer prevence kriminality Ing. Jiří Kohout seznámil členy výboru s projektem „Asistent prevence 
kriminality) a s náplní činnosti manažera prevence kriminality, o plánovaných projektech a o přímé 
práci v terénu, kde výstupy lze najít na stránkách města (www.prerov.eu- články: „Manažer prevence 
kriminality: Nízkopříjmové skupiny tvoří ve městě pnutí“, „Prodavači byli k radním upřímní: Máme 
problémy s nepřizpůsobivými i s narkomany“).

K bodu 8: 

Časový harmonogram schůzí výboru

Výbor se domluvil na schůzích 1x za měsíc, v případě potřeby i neodkladně, dle potřeby.
Termín následujícího jednání výboru byl stanoven na 11.2.2015 na 16,30 hod., kde budou pozváni 
i zástupci  nestátních neziskových organizací působících v Přerově.

Výsledek hlasování:
Pro/8                        Proti/0                 Zdržel se/0

K bodu 9: 

Diskuze a závěr jednání

……………………………………………………..                                                     …………………………………………………….

             Bc. Lenka Ulehlová              Mgr. Helena Netopilová

            organizační pracovník                                     předsedkyně výboru

Příloha:
Prezenční listina

Rozdělovník:
Členové výboru
Hosté výboru
Kancelář primátora
Členové zastupitelstva


