
Pořadové číslo: 21/6

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 6.10.2016

Návrh pro 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 17. 10. 
2016

Zpravodaj: Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru

Název návrhu:

Žádost o dotaci - Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním postižením 
přerovského regionu z.s.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 250.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Alfa handicap - sdružení 
občanů se zdravotním postižením přerovského regionu z.s., IČ 266 02 156, se sídlem nám. 
Svobody 1963/4, 750 02 Přerov, 
na "Provoz a činnost registrované sociální služby osobní asistence v roce 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

6409 210 Ostatní činnosti j.n. 
(individuální dotace)

47,7* - 47,7 0,0

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 210 161,9* - 202,3 209 959,6
4349 620 Ostatní sociální péče a 

pomoc ostatním skupinám 
obyvatelstva

49,3 + 250,0 299,3

* počáteční stavy navazují na jiné předlohy



ZÁVAZNÝ UKAZATEL

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

Dotační programy, ostatní 
dotace a dary

29 130,8 + 202,3 29 333,1

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

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

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování

na 17. jednání konaném dne 5. října 2016 podal návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 
poskytnutí předmětné dotace.

Odbor sociálních věcí a školství

V rámci Dotačního programu na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2016 byla organizaci 
přidělena dotace v celkovém součtu 145.000 Kč (na provoz sociální služby osobní asistence a na 
pořádání akcí pro uživatele sociálních služeb z Přerova a blízkého okolí). Při neposkytnutí výše dotace 
v celé požadované částce (250.000 Kč) nebude sociální služba osobní asistence pro uživatele se 
zdravotním postižením pro přerovské uživatele zajištěna. Poskytovatel dle sdělení statutárního 
zástupce nebude schopen zajistit poskytování sociální služby a vyplyne mu povinnost požádat  
Krajský úřad Olomouckého kraje o zrušení registrace nejméně 3 měsíce přede dnem ukončení 
činnosti. Výhledově pro rok 2017 je možné, aby si organizace požádala o poskytnutí dotace v rámci 
dotačního řízení prostřednictvím Olomouckého kraje, a to v případě neukončení registrace sociální 
služby. Odbor sociálních věcí a školství z pozice koordinace poskytování sociálních služeb předjednal 
zajištění služby přerovskými poskytovateli, a to Sociálními službami města Přerova, p.o. (v rámci 
osobní asistence, pečovatelské služby) a Oblastní charitou Přerov (v rámci pečovatelské služby). Další 
možností  je, že by poskytovatel do konce kalendářního roku snížil kapacitu, příp. omezil úkony na 
nezbytně nutné.

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 patření 
– posílení rozpočtu o 250.000 Kč za účelem poskytnutí dotace subjektu Alfa handicap - sdružení 
občanů se zdravotním postižením přerovského regionu z.s. Budou převedeny zbývající zdroje rezervy 
vyčleněné na individuální dotace a dofinancováno částí rezervy rozpočtu. 

Sociální služby města Přerova, p.o.

Odbor sociálních věcí a školství se dne 13. 9. 2016 obrátil na Sociální služby města Přerova s žádostí o 
zajištění poskytování sociální služby osobní asistence resp. převzetí 10 přerovských klientů z 
neziskové organizace Alfa Handicap.

Služba osobní asistence je nejdražší služba, jak pro klienta, tak pro zřizovatele (na jednoho klienta 
připadá jeden osobní asistent).
•         Dle  platné  metodiky  věnuje  osobní  asistent  přímé  péči  60% své pracovní doby, tj. jeden 
asistent poskytne v průměru 24 hodin týdně přímé péče za den.
•         Průměrné  mzdové  náklady  včetně  odvodů  na  jednoho  pečovatele  činí   302.400 Kč  za rok.
•        Pokud by každý z 10 klientů požadoval 2 hodiny osobní asistence každý den 
       (10 x 2 x 5 = 100) vyžadovalo by to 4 pracovní úvazky, tj. navýšení ročních mzdových nákladů 
1,2 mil. Kč.



•       Pokud  by  jediný  klient  požadoval  24  hod  osobní  asistenci  (nepřetržitě), pak  k    jejímu 
zabezpečení je teoreticky nutných 7 pracovních úvazků.

Tyto příklady udávám proto, že je nezbytné znát alespoň přibližně objem a časové rozložení 
poptávaných služeb, aby bylo možné včas zajistit personální a finanční zajištění (tyto údaje nemají 
SSMP k dispozici).

Předpokládejme, že osobní asistence bude poskytována pouze v pracovní dny v průměru 2 – 3 hodiny 
na jednoho klienta denně, pak pouze na mzdy bude třeba 1,5 mil. Kč. Podle stávajícího ceníku 
schváleného Radou města hradí klient za jednu hodinu osobní asistence 64,- Kč. Tedy příjem z osobní 
asistence (při 2 – 3 hodinách za jeden den) by od 10 klientů činil 400 000,- Kč za rok.

Před tím, než dojde k potřebnému navýšení počtu zaměstnanců (posílení rozpočtu) SSMP nabízí 
nejnutnější péči o tyto klienty v denním stacionáři a základní činnosti v rámci pečovatelské služby.

Důvodová zpráva:

Důvodová zpráva je přílohou.


