
Zápis č. 14

z jednání Výboru pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální 

začleňování, Zastupitelstva města Přerova,

ze dne 4. května 2016

P ř í t o m n i :  
Mgr. Věra Vránová Ph.D., Mgr. Helena Netopilová, MUDr. Marie Mathonová, Mgr. Andrea Dortová,
Ing. Jan Slivka, Josef Nesvadba, PhDr. Marcel Kašík (příchod 15,15 hod.), MUDr. Jiří Hadwiger 
(příchod 15,20 hod.)

O m l u v e n i :
Šárka Kajanová

H o s t é :
Mgr. Pavel Šíma, David Jersák, Mgr. Bc. Igor Fojtík, Bc. Renata Bícová, Bc. Tomáš Navrátil, 
Mgr. Romana Pospíšilová, Mgr. et Mgr. Andrea Kafková, Mgr. Jakub Navařík (příchod v 16,00 hod.)

O r g a n i z a č n í  p r a c o v n í k :
Bc. Lenka Ulehlová

P R O G R A M :

1. Zahájení
předsedkyně výboru Mgr. Věra Vránová, Ph.D.

2.  Seznámení s činností Armády spásy v České republice, z.s. a beseda s jejich zaměstnanci
     Mgr. Pavel Šíma

3. Projednání materiálů do RM, ZM Přerova
     Odbor sociálních věcí a školství, oddělení sociálních věcí a zdravotnictví

4. Různé

5.  Závěr



K bodu 1: 

Přivítání a seznámení s programem zasedání
Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování Zastupitelstva města Přerova 

(dále jen výbor) zahájila předsedkyně tohoto výboru Mgr. Věra Vránová, Ph.D. (Jmenování

do funkce předsedkyně - dne 18. dubna 2016 na 16. Zasedání zastupitelstva města 

– usn.č. -447/16/2/2016), která přivítala členy výboru a pozvané hosty. Sdělila, že jednání je včas 

a řádně svoláno a vzhledem k výše uvedenému počtu členů usnášeníschopné.

Z důvodu výše uvedené organizační změně, paní předsedkyně navrhla členům výboru v případě 
její nepřítomnosti zastupitelnost.

Členové výboru navrhli usnesení:
Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování v souladu s článkem 
3 odst. 6 Jednacího řádu Výboru Zastupitelstva města Přerova schvaluje pověřeného člena výboru 
k zastupování předsedkyně v době její nepřítomnosti  paní Mgr. Helenu Netopilovou.

Číslo usnesení
VSOC/14/12/2016

Výsledek hlasování:                    PRO: 5                                    PROTI: 0                            ZDRŽEL SE: 1                

K bodu 2: 
Seznámení s činností Armády spásy v České republice, z.s. a beseda s jejich zaměstnanci
Paní předsedkyně předala slovo zaměstnancům Armády spásy v České republice, z.s. (dále jen AS)

David Jersák, ředitel Oblastního ředitelství Střední Moravy Šumperk
- představil AS od začátku fungování této organizace v celé ČR, v působnosti i na jiné země, kde   
  pracují  až po dnešní podobu organizace

Mgr. Pavel Šíma, ředitel AS v Přerově
- seznámil s činností AS v Přerově

Mgr. Bc. Igor Fojtík, sociální pracovník - vedoucí sociální služby 
– představil sociální službu -Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Bc. Renata Bícová, sociální pracovnice- vedoucí sociální služby
– představila sociální službu – azylový dům

Členové výboru měli   možnost si   prohlédnout   prostory, kde jsou sociální služby (azylový dům, 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) poskytovány.



K bodu 3: 
Projednání materiálu do RM, ZM

Mgr. Andrea Kafková, vedoucí  oddělení sociálních věcí a  zdravotnictví  MMPr   informovala 

přítomné o připravovaných materiálech do ZM:

1. Žádost o dotaci – NA KOLE DĚTEM – nadační fond Josefa Zimovčáka

Členové výboru navrhli usnesení:
Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování podává návrh Zastupitelstvu 
města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč subjektu „NA KOLE DĚTEM – nadační 
fond Josefa Zimovčáka“, IČ 29235175, se sídlem Na Hrázi 244, 698 01 Veselí nad Moravou- Milokošť, 
na podporu projektu „Na kole dětem v roce 2016“.

Číslo usnesení
VSOC/14/13/2016

Výsledek hlasování:                    PRO: 8                                    PROTI: 0                            ZDRŽEL SE: 0                 

2. Žádost o dotaci - ANTIŠMEJDI s.r.o.

Členové výboru navrhli usnesení:
Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování podává návrh Zastupitelstvu 
města Přerova neschválit poskytnutí dotace ve výši 42.000 Kč subjektu „ANTIŠMEJDI s.r.o.“, 
IČ 03325938, se sídlem Úzká 308, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, na realizaci projektu 
„Senior v bezpečí“.

Číslo usnesení
VSOC/14/14/2016

Výsledek hlasování:                    PRO: 8                                    PROTI: 0                            ZDRŽEL SE: 0                 

K bodu 4: 
Různé
Předsedkyně výboru informovala  přítomné o materiálu:
„Zřízení veřejné služby Senior taxi ve městě Přerově“.

Členové výboru i host Mgr. Jakub Navařík měli možnost se k materiálu vyjádřit.
Členové mohou podněty zasílat do 20. května 2016 organizační pracovnici výboru,
která všechny podněty zkompletuje a pošle všem členům výboru.

Členové výboru navrhli  usnesení:
Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování podává návrh Zastupitelstvu 
města Přerova změnit usnesení č. 463/16/8/2016 Zřízení veřejné služby Senior taxi ve městě Přerově 
v bodě 2:  

původní znění: 
ukládá Radě města Přerova předložit Zastupitelstvu města na jeho červnové zasedání ke schválení 
konkrétní podobu realizace této služby ve městě Přerově včetně jejího rozpočtového krytí a zajištění 
výběru provozovatele.



nové znění: 
ukládá Radě města Přerova předložit Zastupitelstvu města nejpozději na jeho říjnové zasedání 
ke schválení konkrétní podobu realizace této služby ve městě Přerově včetně jejího rozpočtového 
krytí a zajištění výběru provozovatele.

Číslo usnesení
VSOC/14/15/2016

Výsledek hlasování:                    PRO: 8                                    PROTI: 0                            ZDRŽEL SE: 0    
             
K bodu 5:

Závěr jednání
Další jednání výboru se uskuteční dne 1. června 2016 v 16,00 hod. v salónku Městského domu 

v Přerově.

V Přerově dne: 9. května 2016

……………………………………………………..                                                     …………………………………………………….

             Bc. Lenka Ulehlová, v.r.         Mgr. Věra Vránová, Ph.D., v.r.

            organizační pracovník                                                                      předsedkyně výboru

Přílohy:
Prezenční listina
Usnesení

Rozdělovník:
členové výboru
kancelář primátora
tajemník Magistrátu města Přerova
členové zastupitelstva
hosté



U s n e s e n í 

ze 14. jednání Výboru pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální 

začleňování, Zastupitelstva města Přerova,

ze dne 4. května 2016

Usnesení k bodu 1) 

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování v souladu s článkem 
3 odst. 6 Jednacího řádu Výboru Zastupitelstva města Přerova schvaluje pověřeného člena výboru 
k zastupování předsedkyně v době její nepřítomnosti  paní Mgr. Helenu Netopilovou.

Číslo usnesení
VSOC/14/12/2016

Výsledek hlasování:                    PRO: 5                                    PROTI: 0                            ZDRŽEL SE: 1                

Usnesení k bodu 3) 

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování podává návrh Zastupitelstvu 
města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč subjektu „NA KOLE DĚTEM – nadační 
fond Josefa Zimovčáka“, IČ 29235175, se sídlem Na Hrázi 244, 698 01 Veselí nad Moravou- Milokošť,  
na podporu projektu „Na kole dětem v roce 2016“.

Číslo usnesení
VSOC/14/13/2016

Výsledek hlasování:                    PRO: 8                                    PROTI: 0                            ZDRŽEL SE: 0                 

Usnesení k bodu 3) 

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování podává návrh Zastupitelstvu 
města Přerova neschválit poskytnutí dotace ve výši 42.000 Kč subjektu „ANTIŠMEJDI s.r.o.“, 
IČ 03325938, se sídlem Úzká 308, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, na realizaci projektu 
„Senior v bezpečí“.

Číslo usnesení
VSOC/14/14/2016

Výsledek hlasování:                    PRO: 8                                    PROTI: 0                            ZDRŽEL SE: 0              



Usnesení k bodu 4) 

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování podává návrh Zastupitelstvu 
města Přerova změnit usnesení č. 463/16/8/2016 Zřízení veřejné služby Senior taxi ve městě Přerově 
v bodě 2:  

původní znění: 
ukládá Radě města Přerova předložit Zastupitelstvu města na jeho červnové zasedání ke schválení 
konkrétní podobu realizace této služby ve městě Přerově včetně jejího rozpočtového krytí a zajištění 
výběru provozovatele.

nové znění: 
ukládá Radě města Přerova předložit Zastupitelstvu města nejpozději na jeho říjnové zasedání 
ke schválení konkrétní podobu realizace této služby ve městě Přerově včetně jejího rozpočtového 
krytí a zajištění výběru provozovatele.

Číslo usnesení
VSOC/14/15/2016

Výsledek hlasování:                    PRO: 8                                    PROTI: 0                            ZDRŽEL SE: 0                 

V Přerově dne:  09. 05. 2016                                                          

                                                                                                                   Mgr. Věra Vránová, Ph.D.

                                                                                                                       předsedkyně výboru


