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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
Andrea Kafková, Mgr.
Lucie Jemelková

Název návrhu:

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace - žádost o dotaci

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 4 500,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Čtyřlístek -
centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČ 70631808, 
Hladnovská 751/119, Ostrava - Muglinov, PSČ 712 00, jako příjemcem dotace, na provoz 
pobytové sociální služby poskytované uživatelce s trvalým pobytem ve městě Přerově v roce 
2015.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.9.2015

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. 06. 2015, usnesením č. 553/20/9/2015, podala návrh Zastupitelstvu 
města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 4 500,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 
postižením, příspěvková organizace, na provoz pobytové sociální služby poskytované uživatelce s 
trvalým pobytem ve městě Přerově v roce 2015.



Odbor sociálních věcí a školství

doporučuje poskytnutí dotace subjektu Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením na 
úhradu nákladů spojených s poskytováním pobytové sociální služby uživatelce s trvalým pobytem ve 
městě Přerově a v souladu s Metodickým pokynem vedoucí Odboru sociálních věcí a školství č. 1/11.

Důvodová zpráva:

Písemnou žádostí ze dne 28. 04. 2015 bylo statutární město Přerov požádáno příspěvkovou organizací 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava (dále jen "Čtyřlístek") o poskytnutí 
účelové dotace na dofinancování poskytování pobytové sociální služby za uživatelku, která ode dne 
01. 03. 2012 využívá jednu ze služeb daného poskytovatele, konkrétně zařízení Domov Beruška, 
Jandova 3023/4, Ostrava-Zábřeh a má zachován trvalý pobyt na území města Přerova.
Trvalý pobyt uživatelky ve městě Přerově byl aktuálně ověřen v registru obyvatel.
Čtyřlístek je příspěvkovou organizací statutárního města Ostravy, zřízenou k 01. 01. 2001. 
Dlouhodobě poskytuje registrované sociální služby lidem s mentálním postižením a pomáhá jim 
začlenit se do běžného života společnosti. Cílem poskytovaných sociálních služeb je umožnit 
uživatelům žít v maximální míře plnohodnotným způsobem života, který se co nejvíce přibližuje 
životnímu standardu věkově srovnatelné populace. Domov Beruška je zařízení s celoročním pobytem 
a nabízí své služby dětem a mladým lidem s mentálním postižením ve věku od 3 do 18 let.
K žádosti o finanční podporu byl předložen rozpočet zařízení Domov Beruška ve výši 12 885 000,-
Kč. Průměrné měsíční náklady na jednoho uživatele této služby po odečtení průměrné měsíční úhrady 
činí 35 300,- Kč.
Dle Metodického pokynu vedoucí Odboru sociálních věcí a školství č. 1/11 k uzavření Smlouvy o 
dotaci na zajištění poskytování pobytových sociálních služeb v zařízeních zřizovaných jinými subjekty 
poskytujících služby uživatelům s trvalým pobytem ve městě Přerově, je navrženo poskytnutí dotace 
ve výši 500,- Kč za měsíc pobytu jednoho uživatele, tj. částka 6.000,- Kč za rok na každého uživatele, 
za podmínky finančního krytí. V případě, že poskytovatel pobytových sociálních služeb požádá 
statutární město Přerov o poskytnutí finančního příspěvku, odbor sociálních věcí a školství předloží 
návrh na poskytnutí dotace orgánům města. 
V roce 2015 již byly finanční prostředky z rozpočtu oddělení sociálních věcí a zdravotnictví sloužící k 
tomuto účelu v plné výši, tj. v částce 87 000,- Kč, poskytnuty oprávněným poskytovatelům sociálních 
služeb. Dne 06. 05. 2015 však bylo statutární město Přerov písemně vyrozuměno příspěvkovou 
organizací Domov pro seniory Tovačov o vrácení poměrné části dotace ve výši 4 500,- Kč z důvodu 
úmrtí klienta.
Vzhledem k těmto skutečnostem odbor sociálních věcí a školství doporučuje Zastupitelstvu města 
Přerova poskytnutí dotace příspěvkové organizaci Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, pro rok 2015 ve zbývající výši 4 500,- Kč.


