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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 27.2.2015

Předloha pro 4. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 3. 2015

Předkladatel: Bc. TOMÁŠ NAVRÁTIL, náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ROMANA POSPÍŠILOVÁ, vedoucí odboru sociálních věcí a 
školství
Mgr. ANDREA KAFKOVÁ, Vedoucí oddělení sociálních věcí a 
zdravotnictví
Mgr. BLANKA HRUBÁ, referent odd. sociálních věcí a zdravotnictví

Název materiálu:

Domov pro seniory Tovačov - žádost o účelovou dotaci

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 30 000,-
Kč mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Domov 
pro seniory Tovačov, příspěvková organizace, IČ 61985872, se sídlem Tovačov, 
Nádražní č. p. 94, PSČ 751 01, na zajištění poskytování pobytových sociálních služeb 
občanům s trvalým pobytem ve městě Přerov, v roce 2015.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.4.2015

2. 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 10. schůzi dne 9. 2. 2015, usnesením č. 248/10/9/2015, podala návrh Zastupitelstvu 
města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 
této dotace.



Odbor sociálních věcí a školství

Odbor sociálních věcí a školství doporučuje poskytnutí dotace subjektu Domov pro seniory 
Tovačov na úhradu nákladů spojených s poskytováním služeb sociální péče uživatelům s 
trvalým pobytem ve městě Přerově v souladu s Metodickým pokynem vedoucí Odboru 
sociálních věcí a školství č. 1/11 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. Občané města Přerova z důvodu 
nedostatečné kapacity Domova pro seniory v Přerově využívají také jiná pobytová zařízení v 
regionu.

Důvodová zpráva:

Ředitelka Domova pro seniory Tovačov, příspěvková organizace Olomouckého kraje, se 
dopisem ze dne 23. ledna 2015 obrátila na statutární město Přerov s žádostí o finanční 
příspěvek na zajištění poskytování pobytových sociálních služeb 7 uživatelům, kteří mají 
zachovaný trvalý pobyt ve městě Přerově a nemají dostatečné příjmy na úhradu nákladů. 
Celkové náklady, které schází na financování pobytové služby v domově pro seniory a 
domově se zvláštním režimem v Tovačově jsou u těchto občanů vyčísleny na 158 717,- Kč. 
Trvalý pobyt uvedených občanů města Přerova byl ověřen v registru občanů a bylo zjištěno, 
že trvalé bydliště dvou uvedených občanů není již od měsíce února a června 2014 ve městě 
Přerov. Pět zbylých občanů je doposud trvale hlášeno v Přerově.

Občané města Přerova, kteří potřebují umístění v pobytovém zařízení, využívají z důvodu 
nedostatečné kapacity Domova pro seniory v Přerově také jiná zařízení v regionu. Domov pro 
seniory v Tovačově zajišťuje služby a péči celkem 150 seniorům a osobám s chronickým 
duševním onemocněním.

Odbor sociálních věcí a školství doporučuje postupovat podle Metodického pokynu Odboru 
sociálních věcí a školství č. 1/11 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. Podle tohoto metodického pokynu v 
případě, že si provozovatel takového zařízení podá žádost o dotaci na poskytování sociálních 
služeb občanu s trvalým pobytem ve městě Přerov, předkládá Odbor sociálních věcí a školství 
orgánům města návrh na poskytnutí dotace danému zařízení, a to ve výši 500,- Kč za měsíc 
pobytu na jednoho uživatele. Finanční příspěvek statutárního města Přerova na rok 2015 na 5
občanů města Přerova využívajících služby Domova pro seniory v Tovačově tedy činí 30 
000,- Kč. 

V rozpočtu Odboru sociálních věcí a školství jsou vyčleněny finanční prostředky na uvedený 
účel v celkové výši 87 000,- Kč. V tomto kalendářním roce jde o první žádost. V minulém 
roce byly vyčleněny finanční prostředky ve stejné výši a byly zcela vyčerpány. Poskytovatelé 
sociálních služeb mají povinnost vrátit nevyčerpané finanční prostředky za občany města 
Přerova v poměrné části, a to v případě úmrtí nebo změny trvalého pobytu uživatele.


