
Zápis č. 4

z jednání Výboru pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální 

začleňování, Zastupitelstva města Přerova,

ze dne 15. dubna 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 MUDr. Jiří Hadwiger

O m l u v e n i :
MUDr. Jiří Hadwiger
Mgr. Dortová – odchod v 18,15 hod., PhDr. Marcel Kašík – odchod v 19,00 hod.

H o s t é :
Bc. Tomáš Navrátil, Pavel Košutek, Ing. Jiří Kohout, Mgr. Romana Pospíšilová, Mgr. et Mgr. Andrea 
Kafková, Iva Sibrová, Hana Ryšánková, PhDr. Blanka Rektorová, Eva Divinová, Ivana Vaculová, 
Ing. Karel Skřeček, Bc. Marcela Krejčí, DiS., Jan Srostlík, Libuše Kyselová

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 a seznámení s programem zasedání: 
předsedkyně výboru Mgr. Helena Netopilová 

2. Představení jednotlivých nestátních neziskových organizací poskytující sociální služby 
osobám se zdravotním postižením:  ALFA HANDICAP – Sdružení občanů se zdravotním 
postižením přerovského regionu, Centrum setkávání, o.s., Duševní zdraví, o.p.s., Svaz 
tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Přerov

3. Diskuze k prezentaci nestátních neziskových organizací

4. Kritéria - Zaměření dotačního programu na rok 2016:
      Odbor sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova

5. Odlehčovací služba v Přerově – informace o materiálu projednávaném na RM dne 
19.02.2015: 
Mgr. Helena Netopilová, pracovníci Magistrátu města Přerova, zástupci nestátních 
neziskových organizací, diskuze

6. Chráněné bydlení v Přerově – situace v Přerově a jiných městech, možnosti:
pracovníci Magistrátu města Přerova, zástupci nestátních neziskových organizací, hosté, 
diskuze



7.  Návrh pracovní cesty pro členy výboru do některých zařízení pro zdravotně postižené 
občany:

      zkušenosti zejména s chráněným bydlením – Mgr. Netopilová, p. Nesvadba

8.  Různé

9.  Závěr

K bodu 1: 

Přivítání a seznámení s programem zasedání
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. Navrhla změnu programu, kdy požádala členy výboru, zda souhlasí 
s prezentací nově vznikajícího spolku MOTIO – Sdružení přátel osob s mentálním postižením, z.s. 
(dále jen „MOTIO“).

VÝBOR HLASOVAL O PROGRAMU, KTERÝ BYL JEDNOHLASNĚ SCHVÁLEN.

K bodu 2: 
Představení jednotlivých nestátních neziskových organizací       
Byly pozvány tyto nestátní neziskové organizace:
ALFA HANDICAP – Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu
Centrum setkávání, o.s.
Duševní zdraví, o.p.s.
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Přerov

Zástupci výše uvedených organizací jednotlivě představili své organizace s připravenými 
prezentacemi.

K bodu 3: 

Diskuze k prezentaci nestátních neziskových organizací

K bodu 4: 

Odlehčovací služba v Přerově – informace o materiálu projednávaném na Radě města
Přerova  dne 19.02.2015
Mgr. Pospíšilová , vedoucí Odboru sociálních věcí a školství, informovala přítomné o průběhu 
k zajištění nové sociální služby-  odlehčovací službě v Přerově. Byla vedena diskuze k potřebnosti této 
sociální služby v Přerově.

K bodu 5: 

Chráněné bydlení v Přerově
Prezentace nově vznikajícího spolku „MOTIO“: 
Bc. Marcela Krejčí, DiS. a Jan Srostlík - zástupci spolku představili svou prezentaci, kde jejich posláním 
je pomoci při uplatňování práv a zájmů osob s mentálním postižením ve všech oblastech jejich života.



K bodu 6: 

Kritéria – Zaměření dotačního programu na rok 2016
Mgr. et Mgr. Andrea Kafková, vedoucí oddělení sociálních věcí a zdravotnictví, představila členům 
výboru navrhované Kritéria pro hodnocení žádostí o dotace v oblasti sociální a zdravotní. 
S navrhovanými kritérii se mohli členové seznámit před samotným jednáním výboru.   

Předsedkyně výboru nechala hlasovat o návrhu Odboru sociálních věcí a školství, oddělení 
sociálních věcí a zdravotnictví MMPr o navrhovaných Kritériích pro hodnocení žádostí o dotace 
v oblasti sociální a zdravotní a možnosti podávání jednotlivých žádostí v jednom zadavatelském 
termínu v kalendářním roce.

Výsledek hlasování:  
PRO: 6                                                PROTI: 0                            ZDRŽEL SE: 0                              OMLUVENI: 3

K bodu 7: 

Návrh pracovní cesty pro členy výboru do některých zařízení pro zdravotně postižené
občany
Paní předsedkyně výboru navrhla pracovní cestu k poskytovateli sociálních služeb „Občanské 
sdružení  na pomoc zdravotně postiženým  LIPKA“. 

K bodu 8: 

Různé

Další jednání výboru se uskuteční  ve dvou navrhovaných termínech:  20.05.2015 nebo 27.05.2015. 
Termín bude upřesněn v závislosti na uskutečnění pracovní cesty výboru.

K bodu 9: 

Závěr jednání

V Přerově dne: 20. dubna 2015

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

             Bc. Lenka Ulehlová              Mgr. Helena Netopilová

            organizační pracovník                                     předsedkyně výboru

Přílohy:
Usnesení z 4. jednání výboru 
Prezenční listina

Rozdělovník:
Členové výboru
Kancelář primátora
Tajemník MMPr
Členové zastupitelstva
Hosté



Usnesení 

z 4. jednání Výboru pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální 

začleňování, Zastupitelstva města Přerova,

ze dne 15. dubna 2015

Usnesení k bodu 6

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování po projednání podává návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit Kritéria pro hodnocení žádostí o dotace v oblasti sociální 

a zdravotní a možnosti podávání jednotlivých žádostí v jednom zadavatelském termínu v kalendářním 

roce.

USOC/4/6/2015

Výsledek hlasování:    PRO: 6                       PROTI: 0               ZDRŽEL SE: 0              OMLUVENI: 3

V Přerově dne 20. 4. 2015                                                          

                                                                                                         Mgr. Helena N e t o p i l o v á

                                                                                                               předsedkyně výboru


