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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 3.7.2015

Návrh pro 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 7. 2015

Zpravodaj: Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru ekonomiky
Lenka Ulehlová, Bc.
Andrea Kafková, Mgr.
Jitka Piekutowská

Název návrhu:

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Přerov - Žádost o 
poskytnutí mimořádné dotace na činnost v roce 2015 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje a) poskytnutí dotace ve výši 43 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Svaz 
tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Přerov, IČ 47184418, se sídlem 
Kratochvílova 35, 750 02 Přerov, jako příjemcem dotace, na činnost místní organizace v 
Přerově v roce 2015.

b) následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v 
tis. Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

2222 Ost. příjmy z 
finančního 
vypořádání 
předchozích 
let od jiných 
veř. rozpočtů

32,5 + 43,0 75,5

PAR ORJ VÝDAJE (v 
tis. Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

4349 620 Ostatní sociální 11,3 + 43,0 54,3



péče a pomoc 
ostatním 
skupinám 
obyvatelstva

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. 
Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Dotace, přímé 
podpory a 
grantový program

26 171,3 * + 43,0 26 214,3

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.8.2015

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, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

na své 20. schůzi konané dne 11. 6. 2015 usnesením č. 554/20/9/2015 podala návrh Zastupitelstvu 
města Přerova schválit poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle důvodové 
zprávy.

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Žádost o poskytnutí mimořádné dotace na činnost 
Svazu tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Přerov na rok 2015.

Odbor sociálních věcí a školství

doporučil Radě města  Přerova   poskytnutí  dotace subjektu Svazu  tělesně postižených 
v České republice z. s. místní organizace Přerov. Statutární město Přerov dlouhodobě spolupracuje s 
registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje cílovou skupinu senioři a osoby s 
tělesným postižením.

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 za účelem posílení rozpočtu bude zapojena část doplatku za volby, které 
se konaly v loňském roce. Odbor ekonomiky nedoporučuje schválit uvedený návrh na usnesení, 
činnost organizace již byla podpořena v rámci přímých podpor a rezerva na poskytování případných 
mimořádných dotací byla převedena na školy v přírodě.



Důvodová zpráva:

Svaz  tělesně  postižených  v České republice  z. s. místní organizace Přerov (dále 
jen STP), IČ: 47184418, jednající předsedkyní Evou Divinovou, se sídlem Kratochvílova 35, 
750 02 Přerov požádal dne 27. května 2015 o poskytnutí mimořádné dotace na činnost v roce 2015.

STP je poskytovatelem sociálních služeb, který poskytuje registrovanou sociální službu „sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením“ od 1. ledna 2007, pro cílovou 
skupinu - senioři a osoby s tělesným postižením. V současné době je členem organizace 545 občanů 
města Přerova a jeho místních částí. 

V rámci registrované sociální služby STP poskytuje:

1. Základní sociální poradenství

2. Aktivizační činnosti– zájezdy, besedy, přednášky, návštěvy divadel, v Městském domě 
     v Přerově pořádají 3x ročně členské schůze.

3. Půjčovnu kompenzačních pomůcek
    - jedná se o fakultativní sociální službu
    - nejvíce je zájem o mechanické invalidní vozíky (celkem mají 28), v roce 2014 bylo 
      uzavřeno 208 smluv a vybráno 77 000,- Kč
    - je největší mezi neziskovými organizacemi na území města Přerova

4. Spolupracuje s ostatními neziskovými organizacemi
    - v prostorách, kde STP působí, se schází dalších 8 nestátních neziskových organizací
    - pořádají se zde i jejich výstavy a prezentace

5. Vydává ZPRAVODAJ- kde informuje o aktuálních věcech všechny členy organizace

F I N A N C O V Á N Í  O R G A N I Z A C E 

Příjmy 1 646 300,- Kč Převod z roku 2014 240 300,- Kč
Úřad práce   80 000,- Kč
Statutární město Přerov (přímá podpora) 255 000,- Kč

Krajský úřad Olomouckého kraje   25 000,- Kč
Půjčovna kompenzačních pomůcek 87 000,- Kč
Finanční dary- sponzoři 100 000,- Kč
Členské příspěvky 95 000,- Kč
Příjmy členská základna 764 000,- Kč

Výdaje 1 689 500,- Kč Výdaje členská základna 826 000,- Kč
Provoz info centra 242 500,- Kč
Provoz Středisko III (mzdy) 621 000,- Kč

Rozdíl - 43 200,- Kč Rozdíl v hospodaření na rok 2015

STP žádá o dofinancování na provoz organizace ve výši 43 000,- Kč.
V minulých letech byla organizace finančně podporována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR 
v rámci dotačního řízení. V roce 2015 přešlo financování na Olomoucký kraj 
a organizace nebyla finančně podpořena jako v předcházejících letech.

Po jednání s náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem a vedoucí odboru sociálních věcí a 



školství Mgr. Romanou Pospíšilovou, STP snížil náklady organizace na II. pololetí roku 2015 o: 1) 
navýšení poplatků za půjčování kompenzačních pomůcek, 2) úspora mzdových prostředků.

Přílohy:
Příloha č. 1 – STP – Žádost
Příloha č. 2 – STP – Rozpočet


