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Název návrhu:

Žádost o mimořádnou účelovou dotaci - Ekipa

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 6 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Ekipa, IČ 22848614, se sídlem 
Kylešovská 818/26, Opava-předměstí, 746 01, jako příjemcem dotace, na zajištění poskytování 
pobytové sociální služby chráněné bydlení občance s trvalým pobytem ve městě Přerov v roce 2015.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

usnesením č. 625/22/9/2015 ze dne 21. 7. 2015 doporučila Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí dotace ve výši 6 000,- Kč.

Odbor sociálních věcí a školství

Chráněné bydlení je významnou sociální službou, která umožňuje osobám se zdravotním 
znevýhodněním žít přirozeným způsobem života bez nutnosti umístění v "ústavním" zařízení. 
Vzhledem k tomu, že v Přerově není prozatím žádný poskytovatel této služby, využívají přerovští 
občané tuto službu mimo region. Odbor sociálních věcí a školství měl v rozpočtu odboru vyčleněné 
finanční prostředky na dotace mimopřerovských pobytových zařízení, které poskytují péči osobám s 
trvalým pobytem ve městě Přerov. Výše dotace činí 500,- Kč/osobu měsíčně. Vzhledem k tomu, že 
vymezené finanční prostředky na tyto účely jsou již pro tento rok vyčerpány, nedoporučujeme žádosti 
vyhovět. V současné době zpracovává Odbor sociálních věcí a školství nový komunitní plán rozvoje 
sociálních služeb, kde s největší pravděpodobností bude realizace chráněného bydlení jedním z cílů 
pro navazující období. 



Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky doporučuje schválit výše uvedený návrh na usnesení. Výši finančních prostředků k 
poskytování dotací mimopřerovským pobytovým zařízením poskytujícím služby občanům města 
Přerova si určil v rámci celkového objemu přiznaných dotačních zdrojů na rok 2015 odbor sociálních 
věcí a školství, a to ve výši 87 tis. Kč.

Důvodová zpráva:

Dopisem ze dne 30. 6. 2015 se na statutární město Přerov obrátilo občanské sdružení, resp. spolek, s 
žádostí o finanční podporu na spolufinancování provozu registrované sociální služby chráněné 
bydlení. Žádost byla poté doplněna o konkrétní částku, a to 6 000,- Kč na rok 2015. Jedná se o 
významnou sociální službu, která umožňuje osobám se zdravotním postižením žít přirozeným 
způsobem života. V chráněném bydlení Maják v Opavě poskytují tuto službu také občance z Přerova. 
Chráněné bydlení v Opavě se v současné době potýká s velkými finančními potížemi. Jedním z 
důvodů je skutečnost, že organizace nebyla finančně podpořena v rámci dotačního řízení pro rok 2015 
statutárním městem Opava.

Odbor sociálních věcí a školství nemá ve svém rozpočtu na rok 2015 finanční prostředky na 
požadovanou dotaci. V současné době je připravován nový komunitní plán rozvoje sociálních služeb, 
kde realizace chráněného bydlení bude s největší pravděpodobností jedním z cílů pro navazující 
období. 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 neschválit poskytnutí mimořádné dotace. Organizaci bude doporučeno také 
podání grantové žádosti pro příští období.


