
Zápis č. 15

z jednání Výboru pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální 

začleňování, Zastupitelstva města Přerova,

ze dne 1. června 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, PhDr. Marcel Kašík, MUDr. Jiří Hadwiger, Šárka Kajanová

Nepřítomen :
Josef Nesvadba

H o s t é :
Bc. Tomáš Navrátil, Mgr. Romana Pospíšilová, Mgr. et Mgr. Andrea Kafková, Bc. Jana Žouželková

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. Sociální služby města Přerova, p.o. – Návrh kritérií bodového hodnocení žádosti při přijetí
    Bc. Jana Žouželková- ředitelka SSMP

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. Sdělila, že jednání 

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

K bodu 2: 
Sociální služby města Přerova, p.o. (dále jen „SSMP“)   
– Návrh kritérií bodového hodnocení žádosti při přijetí 
Bc. Jana Žouželková, ředitelka SSMP 

- představila organizaci

- seznámila členy výboru s návrhem Kritérií bodového hodnocení žádosti při přijetí

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování byl seznámen
s Návrhem kritérií bodového hodnocení žádosti při přijetí.

K bodu 3: 
Projednání materiálu do RM, ZM

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

přítomné o připravovaném materiálu do RM, ZM:

1. Žádost o dotaci– Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.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 10.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Čtyřlístek – centrum 
pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČ 70631808, se sídlem 
Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava- Muglinov, na úhradu části nákladů pobytové sociální služby 
poskytované uživatelce s trvalým pobytem ve městě Přerově v roce 2016.

Číslo usnesení
VSOC/15/16/2016

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

K bodu 4: 
Různé
Předsedkyně výboru informovala  o:

1. Zřízení veřejné služby Senior taxi ve městě Přerově- dne 3. června 2016 se uskuteční  
pracovní cesta se zástupci města do Prostějova, kde již Senior taxi funguje.

2. Zajištění zdravotní péče v Přerově- proběhla diskuze, a bude svolané mimořádné 
jednání výboru k této problematice.

3. Navrhla termíny dalších setkání výboru a to:  24. 08. 2016, 07. 09. 2016, 05. 10. 2016, 
02. 11. 2016, 30. 11. 2016.



K bodu 5:

Závěr jednání
Další jednání výboru se uskuteční dne 24. srpna 2016 v 16,00 hod. v zasedací místnosti Magistrátu 

města Přerova, Smetanova 7.

V Přerově dne: 7. června 2016

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

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

            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 

z 15. jednání Výboru pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální 

začleňování, Zastupitelstva města Přerova,

ze dne 1. června 2016

Usnesení k bodu 3) 

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování podává návrh Zastupitelstvu 
města Přerova neschválit poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Čtyřlístek – centrum 
pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČ 70631808, se sídlem 
Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava- Muglinov,  na  úhradu části nákladů pobytové sociální služby 
poskytované uživatelce s trvalým pobytem ve městě Přerově v roce 2016.

Číslo usnesení 
VSOC/15/16/2016

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

V Přerově dne: 07. 06. 2016                                                          

                                                                                                                 Mgr. Věra Vránová, Ph.D., v.r.

                                                                                                                       předsedkyně výboru


