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Návrh pro 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 5. 2016

Zpravodaj: Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru

Název návrhu:

Žádost o dotaci - ANTIŠMEJDI s.r.o.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 42.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem ANTIŠMEJDI s.r.o., IČ 03325938, se sídlem 
Úzká 308, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, na realizaci projektu "Senior v bezpečí".

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

svým usnesením č. 1456/42/10/2016 ze dne 21. dubna 2016 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova neschválit poskytnutí dotace ve výši 42.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem ANTIŠMEJDI s.r.o.,  IČ 
03325938, se sídlem Úzká 308, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, na realizaci projektu „Senior 
v bezpečí“.

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování

usnesením č. VSOC/14/14/2016 ze 14. jednání konaného dne 4. května 2016 podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí předmětné dotace.

Odbor sociálních věcí a školství

doporučuje neposkytnutí dotace na tento projekt.

Odbor ekonomiky

doporučuje schválit výše uvedený návrh na usnesení.



Důvodová zpráva:

ANTIŠMEJDI s.r.o. (dále jen “organizace“) požádala písemnou žádostí dne 23. března 2016o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 42.000 Kč na projekt „Senior v bezpečí". Organizace svou 
činností pomáhá seniorům. Seniory chce varovat před možnými krizovými situacemi, do kterých se 
mohou kdykoliv dostat, poradit jim, jak se v krizových situacích mají chovat a reagovat. V rámci 
jejich projektu „Senior v bezpečí“ vznikla publikace „Já senior“, ve které je zahrnuto varování pro 
seniory ve všech možných oblastech, 
kdy může být ohrožen jejich majetek, nebo zdraví. 

Publikace přináší varování nejen před již tradičními předváděcími akcemi, ale i varování pro případ, 
kdy je senior navštíven neznámou osobou doma, rady jak se chovat při nákupech, při cestování a 
podobně. Nechybí zde ani varování před úrazy jak v dopravě, tak i v domácím prostředí. Publikace je 
doplněna také řadou příkladů, které se skutečně staly a kdy došlo u starších osob k majetkové, nebo 
jiné újmě. Text je doplněn dvěma desítkami barevných fotografií a jeho obsah je stylizován tak, aby 
mu senior porozuměl.

Předpokládané náklady na tisk z části barevného 1 ks publikace 70 Kč
„Já senior“ při celkovém počtu 600 ks včetně DPH

Celkové předpokládané náklady na tisk publikace včetně DPH 42.000 Kč

V nákladech není zahrnut balící materiál a doprava zásilky, které budou hrazeny ze zdrojů získaných 
dalšími obchodními aktivitami organizace.
Cíl projektu:
Zajistit možnost podrobného seznámení se s obsahem publikace u maximálního počtu osob, 
které překročily sedmdesát let věku a tím zajistit, aby v jejich podvědomí, byl v co nejvyšší možné 
míře vypěstován obranný mechanismus pro případ, že by v rámci jejich běžného života došlo 
ke vzniku krizové situace v důsledku jednání jiné osoby.


