
Zápis č. 18 

z jednání Výboru pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální 

začleňování, Zastupitelstva města Přerova, 

ze dne 7. prosince 2016 

 

P ř í t o m n i:   

Mgr. Věra Vránová Ph.D., Mgr. Helena Netopilová, MUDr. Marie Mathonová, Ing. Jan Slivka,  

Šárka Kajanová, Josef Nesvadba, PhDr. Marcel Kašík (odchod 15:20 hod.), MUDr. Jiří Hadwiger 

(příchod 14:35hod) 

 

N e p ř í t o m e n: 

Mgr. Andrea Dortová 

 

H o s t é: 

Bc. Tomáš Navrátil, Mgr. Romana Pospíšilová, Mgr. et Mgr. Andrea Kafková 

 

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. Využití Strojaře 

Informace z pracovní skupiny 
 

3. „Dotační program na podporu v oblasti sociální a zdravotní pro rok 2017“ 
Odbor sociálních věcí a školství, Magistrátu města Přerova 
Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví 
 

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:  

Využití hotelu Strojař 

Předsedkyně výboru informovala členy výboru o výsledku jednání z pracovní skupiny,  

která se zabývá řešením Využití hotelu Strojař. Členům výboru byl před jednáním postoupen 

kompletní materiál k seznámení. Výbor k dané problematice vedl diskuzi a navrhl usnesení: 

 
Usnesení k bodu 2) 
Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování doporučuje Zastupitelstvu 
města Přerova:  
1. schválit záměr na využití hotelu Strojař spočívající i v demolici stávajících objektů a realizaci 

například 50 komunitních bytů pro seniory. 

2. uložit Radě města Přerova zajistit architektonicko-urbanistickou soutěž zahrnující oblast 

vymezenou ulicemi Velká Dlážka, Brabansko, nábřeží Rudolfa Lukaštíka. 

Výsledek hlasování:    PRO:  6                      PROTI:    0            ZDRŽEL SE:  1 

 

 
K bodu 3:  

Dotační program na podporu v oblasti sociální a zdravotní pro rok 2017 
Odbor sociálních věcí a školství, oddělení sociálních věcí a zdravotnictví  
 

Žádosti byly zaslány Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova (dále jen odbor SVŠ). 
 
Členové výboru projednali jednotlivě každou oblast o dotaci zvlášť. Pracovníci odboru SVŠ  
– Mgr. Romana Pospíšilová, Mgr. et Mgr. Andrea Kafková a Bc. Lenka Ulehlová poskytly doplňující 
informace o žadatelích a jejich žádostech. 
 
Mgr. Věra Vránová, Ph.D. nechala hlasovat o návrhu výboru na poskytnutí dotace v oblasti  
sociální a zdravotní pro rok 2017. 
 
Usnesení k bodu 3) 
Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování doporučuje Zastupitelstvu 
města Přerova schválit Dotační program na podporu v oblasti sociální a zdravotní pro rok 2017. 
 
Výsledek hlasování:    PRO: 8                       PROTI: 0               ZDRŽEL SE: 0 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 4:  

Různé 

 

1. Strategie prevence kriminality města Přerova na období 2017 – 2021 

 

Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství, informovala 

o materiálu, který také byl členům výboru zaslán k seznámení před jednáním výboru. Byla 

vedena diskuze. 

 
Usnesení k bodu 4) 
Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování doporučuje Zastupitelstvu 
města Přerova schválit dokument Strategie prevence kriminality města Přerova na období  
2017- 2021. 

 
Výsledek hlasování:    PRO: 7                       PROTI: 0               ZDRŽEL SE: 0 

 

2. Mgr. Andrea Kafková seznámila členy výboru: 

 

a) s realizací projektu Charity Olomouc: „Kde domov můj?“ 

b) Senior taxi v Přerově  
 

K bodu 5:  

Závěr 

          Další jednání výboru se uskuteční dne 10. ledna 2017 v 16,00 hod. v salónku Městského 
domu v Přerově, Kratochvílova 1, Přerov. 
 

Paní předsedkyně navrhla termíny dalších setkání výboru a to: v úterý: 

07. 02. 2017, 07. 03. 2017, 11. 04. 2017, 09. 05. 2017, 06. 06. 2017. 
 

V Přerově dne:  15. prosince 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  

z  18. jednání Výboru pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální 

začleňování, Zastupitelstva města Přerova, 

ze dne 7. prosince 2016 

Usnesení k bodu 2)  

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování doporučuje Zastupitelstvu 
města Přerova:  
 
1. schválit záměr na využití hotelu Strojař spočívající i v demolici stávajících objektů a realizaci 

například 50 komunitních bytů pro seniory. 

2. uložit Radě města Přerova zajistit architektonicko-urbanistickou soutěž zahrnující oblast 

vymezenou ulicemi Velká Dlážka, Brabansko, nábřeží Rudolfa Lukaštíka. 

 
Číslo usnesení  

VSOC/18/22/2016 

Výsledek hlasování:                  PRO:  6                       PROTI: 0                        ZDRŽEL SE:  1        

 

 

Usnesení k bodu 3)  

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování doporučuje Zastupitelstvu 
města Přerova schválit Dotační program na podporu v oblasti sociální a zdravotní pro rok 2017. 
 
Číslo usnesení  

VSOC/18/23/2016 

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

     

Usnesení k bodu 4)  

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování doporučuje Zastupitelstvu 
města Přerova schválit Strategii prevence kriminality města Přerova na období  
2017- 2021. 
 
Číslo usnesení  

VSOC/18/24/2016 

Výsledek hlasování:                  PRO: 7                          PROTI:  0                       ZDRŽEL SE: 0      

 

V Přerově dne:  15. 12. 2016                                                           

 

 

 

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

                                                                                                                       předsedkyně výboru 

 


