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Název návrhu:

Žádost o mimořádnou účelovou dotaci - Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 8 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Centrum pro dětský sluch 
Tamtam, o.p.s., IČ 00499811, se sídlem Hábova 1571/22, Stodůlky, 155 00 Praha 5, jako příjemcem 
dotace, na spolufinancování provozních nákladů organizace v roce 2015.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

po projednání doporučila usnesením č. 624/22/9/2015 ze dne 21.7.2015 Zastupitelstvu města Přerova 
neschválit poskytnutí dotace ve výši 8 000,- Kč.

Odbor sociálních věcí a školství

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace ve výši 8 000,- Kč.

Odbor ekonomiky

doporučuje schválit výše uvedený návrh na usnesení. V této věci podotýkáme, že v závěru důvodové 
zprávy je uveden jako argument pro neposkytnutí dotace nedostatek finančních prostředků, přičemž    
u dotace jinému subjektu ze sociální oblasti, jehož činnost navíc byla podpořena přímou podporou, na 
skutečnost, že na individuální dotace není v rozpočtu statutárního města rezerva, nebyl ze strany 
odboru sociálních věcí a školství brán zřetel.

Důvodová zpráva:



Dopisem ze dne 29.6.2015 se na primátora statutárního města Přerova obrátila obecně prospěšná 
společnost Centrum pro dětský sluch se žádostí o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 8 000 Kč na 
spolufinancování nákladů potřebných k zajištění služby rané péče. 
Obecně prospěšná společnost Centrum pro dětský sluch Tamtam zajišťuje prostřednictvím své 
pobočky Raná péče pro Moravu a Slezsko se sídlem v Olomouci, sociální službu dle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, službu rané péče v rámci 
poskytování sociální prevence. Cílem poskytované služby je snížení negativního vlivu sluchového 
postižení na rodinu dítěte a na jeho vývoj, na vytváření podmínek sociální integrace dítěte a na 
posílení kompetencí rodiny dítěte. 
Službu využívá 1 přerovská rodina se sluchově postiženým dítětem ve věku 2,5 roku. Dítě se narodilo 
se sluchovou vadou kombinovanou a s dalšími zdravotními obtížemi. Pomoc je poskytována formou 
terénních konzultací poskytovaných pracovníkem organizace s frekvencí 1x za 4-6 týdnů a to 
bezplatně. Byla využita i možnost ambulantní, emailové a telefonické konzultace. Požadované 
finanční prostředky (8 000 Kč) by byly použity na částečnou úhradu nákladů potřebných k zajištění 
služby rané péče v přerovské rodině (tj. na úhradu pohonných hmot, cestovného a mzdových nákladů). 
Předpokládaný rozpočet nákladů pro rok 2015 k zajištění sociální služby v Přerově je ve výši 41 844 
Kč.
Sociální služba rané péče poskytovaná uvedenou organizací je zařazena do sítě sociálních služeb 
Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2015. V Přerově tuto službu 
neposkytuje žádná z neziskových organizací. Organizace si v roce 2015 ani v dřívějším období 
nepodávala žádost o grant v sociální oblasti z prostředků statutárního města Přerova. Z důvodu 
nedostatku finančních prostředků navrhuje odbor sociálních věcí a školství Radě města Přerova 
neschválit poskytnutí mimořádné dotace. Organizaci bude doporučeno podání grantové žádosti pro 
příští období.


