
Zápis č. 17

z jednání Výboru pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální 

začleňování, Zastupitelstva města Přerova,

ze dne 5. října 2016

P ř í t o m n i:  
Mgr. Věra Vránová Ph.D., Mgr. Helena Netopilová, MUDr. Marie Mathonová, Ing. Jan Slivka, 
PhDr. Marcel Kašík, MUDr. Jiří Hadwiger

N e p ř í t o m e n:
Mgr. Andrea Dortová, Šárka Kajanová, Josef Nesvadba

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

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. Projednání materiálu do ZM Přerova
Odbor sociálních věcí a školství, oddělení sociálních věcí a zdravotnictví 

3. Informace o „Senior symposium 2016“
      předsedkyně výboru Mgr. Věra Vránová, Ph.D. 

4. Různé

5. Závěr



K bodu 1: 
Zahájení 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: 
Projednání materiálů do ZM Přerova
Na jednání výboru manažerka Iva Sibrová z Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním 
postižením přerovského regionu z.s. informovala o důvodech, které je vedly k podání žádosti 
o dofinancování a o aktuální finanční situaci.

Mgr. et Mgr. Andrea Kafková- vedoucí oddělení sociálních věcí a zdravotnictví  
MMPr informovala přítomné o připravovaném materiálu do ZM a RM:

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

Členové výboru schválili navržené usnesení:
Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování podává návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit 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“.

Číslo usnesení 
VSOC/17/20/2016
Výsledek hlasování:                PRO:  6                       PROTI:  0                       ZDRŽEL SE:  0           

2. Senior taxi v Přerově

Členové výboru schválili navržené usnesení:

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování podává návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit realizaci služby Senior taxi v Přerově pro občany 
s trvalým pobytem na území města Přerova, kteří dovršili 65 let a starších, v podobě 
dle důvodové zprávy, s termínem zahájení služby od 1. 2. 2017.

Číslo usnesení 
VSOC/17/21/2016

Výsledek hlasování:                  PRO:  6                       PROTI:  0                       ZDRŽEL SE:  0           

3. Členové výboru byli seznámeni s dopisem adresovaným Krajskému úřadu 
Olomouckého kraje ve věci plánování vzniku nových služeb a rozvíjejících aktivit 
města Přerova vycházejícího ze strategického dokumentu Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 – 2020.



K bodu 3: 
Informace o „Senior symposium 2016“

         Paní předsedkyně informovala o průběhu symposia a pochválila vydařenou akci města.

K bodu 4: 
Různé
Členové výboru dávají podnět vedoucí kanceláře primátora, ve věci úpravy Jednacího řádu 
výborů Zastupitelstva města Přerova. Předmětem úpravy tohoto jednacího řádu je doplnění 
možnosti hlasování výboru a to formou per rollam.

K bodu 5: 
Závěr

          Další jednání výboru se uskuteční dne 2. listopadu 2016 v 16,00 hod. v zasedací místnosti 
Magistrátu města Přerova, Smetanova 7.

V Přerově dne:  14. října 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 17. jednání Výboru pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální 

začleňování, Zastupitelstva města Přerova,

ze dne 5. října 2016

Usnesení k bodu 2) 

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování podává návrh Zastupitelstvu 
města Přerova schválit 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“.

Číslo usnesení 
VSOC/17/20/2016

Výsledek hlasování:                  PRO:  6                       PROTI: 0                        ZDRŽEL SE:  0           

Usnesení k bodu 2) 

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování podává návrh Zastupitelstvu 
města Přerova schválit realizaci služby Senior taxi v Přerově pro občany s trvalým pobytem na území 
města Přerova, kteří dovršili 65 let a starších, v podobě dle důvodové zprávy, s termínem zahájení 
služby od 1. 2. 2017.

Číslo usnesení 
VSOC/17/21/2016

Výsledek hlasování:                  PRO: 6                          PROTI:  0                       ZDRŽEL SE: 0     

V Přerově dne: 14. 10. 2016                                                          

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

                                                                                                                       předsedkyně výboru


