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Návrh pro 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 6. 2016
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Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru

Název návrhu:

Žádost o dotaci - Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje 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, Ostrava -
Muglinov, PSČ 712 00, na úhradu části nákladů pobytové sociální služby poskytované uživatelce s 
trvalým pobytem ve městě Přerově v roce 2016.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

na své 45. schůzi konané dne 2. 6. 2016, usnesením č. 1632/45/9/2016, podala 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, na úhradu části nákladů pobytové sociální 
služby poskytované uživatelce s trvalým pobytem ve městě Přerově v roce 2016.

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování

usnesením č. VSOC/15/16/2016 z 15. jednání konaného dne 1. 6. 2016 podal návrh Zastupitelstvu 
města Přerova neschválit poskytnutí předmětné dotace.

Odbor sociálních věcí a školství

Statutární město Přerov v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na územní 
města Přerova pro období let 2016 - 2019 podporuje jak finančně tak metodicky neziskové organizace 
působící v sociální oblasti. V dotačním programu pro rok 2016 byla na sociální a zdravotní účely 
vyčleněna a přerozdělena částka 3.384.000 Kč z rozpočtu města, přičemž o vyhlášení Dotačního 



programu byla příspěvková organizace Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava (dále jen "Čtyřlístek") společně s dalšími významnými poskytovateli služeb informována v 
září 2015 (emailové sdělení). V případě zapojení Čtyřlístku do Dotačního programu pro rok 2016 v 
řádném termínu by tato organizace dosáhla na částku 3.000 Kč (za jednoho uživatele), tak jako 
obdobně posouzené žádosti. S ohledem na skutečnost, že Čtyřlístek se do Dotačního programu 
nezapojil a nevyužil tak příležitost získat finanční prostředky pro rok 2016, Odbor sociálních věcí a 
školství nedoporučuje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč.

Odbor ekonomiky

doporučuje schválit výše uvedený návrh na usnesení.

Důvodová zpráva:

Písemnou žádostí ze dne 28. 4. 2016 bylo statutární město Přerov požádáno příspěvkovou organizací 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava o poskytnutí příspěvku na úhradu 
části nákladů na poskytování pobytové sociální služby uživatelce, která ode dne 1. 3. 2012 využívá 
jednu ze služeb daného poskytovatele, konkrétně zařízení Domov Jandova, Jandova 3023/4, Ostrava-
Zábřeh a má zachován trvalý pobyt na území města Přerova. Trvalý pobyt uživatelky ve městě Přerově 
byl aktuálně ověřen v registru obyvatel.
Následným doplněním žádosti ze dne 18. 5. 2016 byla požadovaná částka ze strany Čtyřlístku 
upřesněna na 10.000 Kč.
Čtyřlístek je příspěvkovou organizací statutárního města Ostravy, zřízenou k 1. 1. 2001. Dlouhodobě 
poskytuje registrované sociální služby lidem ve věku od sedmi let s mentálním i kombinovaným 
zdravotním postižením, vycházející z jejich individuálních potřeb, a to jak ve formě pobytových, tak 
ambulantních nebo terénních služeb a pomáhá jim začleňovat se do běžného života společnosti. Cílem 
poskytovaných sociálních služeb je umožnit uživatelům žít v maximální míře plnohodnotným 
způsobem života, který se co nejvíce přibližuje životnímu standardu věkově srovnatelné populace. 
K žádosti o finanční podporu byl předložen vyrovnaný rozpočet sociální služby Domov Jandova ve 
výši 12.599.000 Kč. Průměrný měsíční výdaj na jednoho uživatele této služby činí 46.204 Kč (z 
nákladů roku 2015).
V roce 2015 byla příspěvková organizace Čtyřlístek na stejný účel podpořena částkou ve výši 4.500 
Kč z účelově vázaných finančních prostředků rozpočtu oddělení sociálních věcí a zdravotnictví, 
Odboru sociálních věcí a školství MMPr.


