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Název návrhu:

Žádost o poskytnutí dotace - Domov Alfréda Skeneho Pavlovice u Přerova

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Domov Alfréda Skeneho 
Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace, se sídlem Pavlovice u Přerova 95, PSČ 751 12, IČ 
61985864, na provozní výdaje v roce 2015.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

na své 28. schůzi konané dne 15.10.2015 usnesením 881/28/9/2015 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova neschválit poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace.

Odbor sociálních věcí a školství

doporučuje schválit usnesení v navrhovaném znění.

Odbor ekonomiky

doporučuje schválit výše uvedený návrh na usnesení.

Důvodová zpráva:

Dopisem ze dne 9.9.2015 se na statutární město obrátila příspěvková organizace Domov Alfréda 



Skeneho Pavlovice u Přerova (dále Domov Pavlovice) se žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Přerova na částečné pokrytí provozních výdajů (např. energií) roku 2015. Na základě doplnění byla 
Domovem Pavlovice upřesněna výše požadované dotace na částku 30 000 Kč.
Založení Domova Pavlovice se datuje od roku 1948, v současné době je příspěvkovou organizací
Olomouckého kraje. Provozuje registrovanou sociální službu "Domovy pro seniory" dle § 49 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Sociální službu poskytuje 122 
seniorům od 60 let věku. Z uvedeného počtu v současné době bydlí v Domově Pavlovice 9 občanů se 
zachovaným trvalým pobytem v Přerově, dalších 43 si původní pobyt v Přerově změnilo na trvalý 
pobyt v domově. Dalších 81 žádostí o pobytovou službu je evidováno od občanů města Přerova.
Organizace Domov Pavlovice hospodaří s rozpočtem ve výši cca 38 milionů korun a je tvořen z více 
zdrojů: ze státní dotace na registrovanou sociální službu, z dotace Olomouckého kraje, z příjmů od 
uživatelů za pobyt, stravu a příspěvek na péči, z úhrad od zdravotních pojišťoven a také z darů.
Odbor sociálních věcí a školství, oddělení sociálních věcí a zdravotnictví mělo ve své schváleném 
rozpočtu částku 87 000 Kč určenou právě pro sociální zařízení, která poskytují své služby občanům se 
zachovaným trvalým pobytem v Přerově, kdy na základě Metodického pokynu vedoucí Odboru 
sociálních věcí a školství č. 1/11je možné takovému zařízení přispět částkou 500 Kč/měsíc na 1 
uživatele. V současné době však již byly všechny určené finanční prostředky poskytnuty jiným 
zařízením.
Příspěvkové organizaci Domov Pavlovice již bylo zasláno upozornění na možnost podání žádosti na 
získání finančních prostředků na rok 2016 v rámci vyhlášeného dotačního programu.


