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Název materiálu:

Komunitní plánování sociálních služeb – tvorba a podoba navazujícího dokumentu

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje zahájení přípravy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě 
Přerov pro období let 2016 – 2019.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.3.2015

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

8115 210 Změna stavu 
krátkodobých 
prostředků na 
bankovních 
účtech

215 101,2* + 90,0 215 191,2



*počáteční stav navazuje na jinou předlohu
Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

4349 62X Ostatní 
sociální péče a 
pomoc 
ostatním 
skupinám 
obyvatelstva

360,0 +90,0 450,0

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

na své 10. schůzi dne 19. 2. 2015, usnesením č. 246/10/9/2015, podala návrh Zastupitelstvu 
města Přerova schválit zahájení přípravy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na 
území města Přerova pro období let 2016 – 2019.

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování 

na svém jednání dne 11. 2. 2015 doporučil Zastupitelstvu města Přerova schválit zahájení 
přípravy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území města Přerova pro období 
let 2016-2019.

Odbor sociálních věcí a školství

Současný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Přerově pro období let       
2011 – 2015 v tomto roce končí. Město Přerov doposud plánovalo a koordinovalo sociální 
služby pouze na území města.  Přestože Olomoucký kraj v rámci metodické činnosti 
doporučuje obcím s rozšířenou působností spojit plánování sociálních služeb s koordinací a 
vytvářet tak střednědobé plány pro celé své správní obvody, odbor sociálních věcí a školství 
prozatím doporučuje pokračovat v procesu komunitního plánování pouze na území města 
Přerova, protože tvorba dokumentu ve spolupráci se všemi obcemi v rámci regionu je 
koordinačně, časově a organizačně náročná. V rámci současné spolupráce s obcemi a 
místními akčními skupinami jsme schopni zajistit zákonné povinnosti obce s rozšířenou 
působností mimo komunitní plánování sociálních služeb na území města.
Pro tvorbu nového dokumentu je nutné realizovat výzkum potřeb sociálních služeb mezi 
uživateli a sociálně demografickou analýzu. Předpokládaná částka za zpracování těchto 
analýz je dle orientačního průzkumu asi 100 000,- Kč, přičemž v rozpočtu odboru máme na 
tuto kapitolu vyhrazených 30 000,- Kč.

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Na základě požadavku odboru sociálních věcí a 
školství bylo zpracováno výše uvedené rozpočtové opatření, přičemž posílení rozpočtu je 
kryto ze zůstatku hospodaření města roku 2014. Přesto odbor ekonomiky doporučuje posečkat  
a využít možnost získání dotačního titulu zmíněného v důvodové zprávě. Pro doplnění 
uvádíme, že Rada města Přerova nepodala návrh zastupitelstvu na schválení rozpočtového 
opatření (usnesení č. 246/10/9/2015).




