
Pořadové číslo: 20/8

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 12.9.2016

Návrh pro 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 9. 2016

Zpravodaj: Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru

Název návrhu:

Žádost o dotaci- o.s. KAPPA-HELP

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 11.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem o.s. KAPPA-HELP, IČ 
667 43 192, se sídlem nám. Přerovského povstání 2803/1, 750 02 Přerov, na projekt 
"Zprostředkování testování pro klienty Orgánu sociálně-právní ochrany dětí na přítomnost 
drog v organismu“. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové 
smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2016.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2016

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k podpisu veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

4349 62X Ostatní sociální péče a 
pomoc ostatním skupinám 
obyvatelstva

360,0 - 11,0 349,0

4349 620 Ostatní sociální péče a 
pomoc ostatním skupinám 
obyvatelstva

38,3* + 11,0 49,3

* počáteční stav navazuje na jiný návrh



ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Dotační programy, ostatní 
dotace a dary

25 919,8 + 11,0 25 930,8

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace uvedenému subjektu ve výši 
11.000 Kč.

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování

usnesením č. VSOC/16/19/2016 z 16. jednání konaného dne 24. srpna 2016 podal návrh Zastupitelstvu 
města Přerova schválit poskytnutí předmětné dotace.

Odbor sociálních věcí a školství

V rámci Dotačního programu pro rok 2016 organizace požádala na projekt "Zprostředkování testování 
pro klienty Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“) na přítomnost drog v 
organismu“ v řádném termínu. Na tento projekt byla přidělena dotace ve výši 20.000 Kč. 
Nyní organizace požádala o posílení účelové dotace na zajištění výše zmíněného projektu z důvodu 
potřeby pokrytí testování klientů OSPOD při zachování celoročního provozu (počet klientů nelze 
dopředu přesně stanovit a nelze tuto službu nahradit jiným způsobem). Testování nelze financovat z 
dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí. Z tohoto důvodu Odbor sociálních věcí 
a školství doporučuje poskytnutí dotace ve výši 11.000 Kč. Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví 
navrhuje požadovanou částku vyčlenit ze svého schváleného rozpočtu a to z finančních prostředků 
na činnosti v rámci komunitního plánování, kde pro rok 2016 není předpoklad plného využití 
rozpočtované částky.  

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové 
opatření - převod finančních prostředků ve výši 11 000 Kč za účelem poskytnutí dotace dle výše 
uvedeného návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Spolek o.s. KAPPA-HELP (dále jen „organizace“) je významnou nestátní organizací, která v Přerově 
působí již od roku 1996. Hlavním posláním organizace je pomoc lidem, kteří se dostali do tíživé 
sociální situace a hrozí jim vyloučení na okraj společnosti – ať již z důvodu užívání drog, chudoby 
nebo života 
v sociálně vyloučené lokalitě. Kromě této pomoci takto ohroženým skupinám se věnují preventivním 
aktivitám určeným převážně pro děti a mladé lidi a vzdělávání veřejnosti i jednotlivých profesních 
skupin – zejména pedagogů, vychovatelů, metodiků prevence a dalším odborným skupinám.

Organizace poskytuje tyto sociální služby:
Odborné sociální poradenství 
Kontaktní centra
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež



Terénní programy

Projekt je realizován pod záštitou registrované sociální služby Kontaktní centra a dále na základě 
pověření 
k výkonu sociálně-právní ochrany pověřenými osobami, a to zejména pro činnosti zaměřené na 
ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.

Organizace rozšířila spolupráci s Magistrátem města Přerova – Orgánem sociálně-právní ochrany dětí 
(OSPOD). Od roku 2015 byla nastavena spolupráce, kdy na žádost pracovníků OSPOD probíhá 
bezplatné testování klientů OSPOD na přítomnost drog v organismu. Testování doporučených klientů 
OSPOD probíhá v prostorách Poradenského centra v Přerově (ul. Kojetínská) pod dohledem 
odborných sociálních pracovníků zařízení. Kvalitní nastavení a systém spolupráce je deklarován 
zvýšeným zájmem o testování 
a nárůstem počtu klientů využívajících služby. 

Podpora bude využita na nákup orientačních testů a na personální zajištění testování formou dohody 
o provedení práce.


