
Pořadové číslo:  26/8 

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 13.3.2017 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 3. 2017 

Zpravodaj:  Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Žádost o dotaci - Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 18.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Domov pro seniory 

Tovačov, příspěvková organizace, IČ 61985872, se sídlem Nádražní 94, 751 01 Tovačov,  

na provoz sociálních služeb "Poskytovaní sociálních služeb uživatelům s trvalým pobytem ve 

městě Přerově v roce 2017". Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena  

dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2017. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 15.5.2017 

 

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti 

j.n.  

(individuální 

dotace) 

82,0 - 18,0 64,0 

4349 620 Ostatní sociální 

péče a pomoc 

9,9 + 18,0 27,9 

 



ostatním skupinám 

obyvatelstva 
 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

na své 64. schůzi konané dne 2. března 2017 usnesením č. 2495/64/9/2017 podala návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit poskytnutí dotace uvedenému subjektu ve výši 18.000 Kč. 

 

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování 

na 20. jednání konaném dne 7. března 2017 podal návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

poskytnutí předmětné dotace. 

 

Odbor sociálních věcí a školství 

Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace (dále jen "DS Tovačov") je významným 

poskytovatelem pobytových sociálních služeb. Služby jsou poskytovány 150 uživatelům, z toho se 

služby poskytují 6 uživatelům, kteří mají trvalý pobyt ve městě Přerově a nemají dostatečné příjmy na 

úhradu nákladů. Poskytovatel byl informován v září roku 2016 (emailové sdělení) o vyhlášení 

Dotačního programu v oblasti sociální a zdravotní  

pro rok 2017, kde dotaci bylo možné řešit podáním žádosti v řádném termínu.  

V případě, že by se organizace zapojila do tohoto dotačního programu, dosáhla by na částku 18.000 

Kč (6 uživatelů x 3.000 Kč), tak jako obdobně posouzené žádosti. 

 

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví požádal o rozpočtové 

opatření - posílení rozpočtu o 18 000 Kč - k výše uvedenému účelu. V případě schválení budou 

převedeny finanční prostředky vyčleněné ve schváleném rozpočtu na individuální dotace. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace (dále jen „DS Tovačov“) požádal dne 3. února 

2017  

o poskytnutí účelové dotace na provoz sociální služby v roce 2017 ve výši 40.000 Kč na provoz 

sociálních služeb - "Poskytování sociálních služeb uživatelům s trvalým pobytem ve městě Přerově v 

roce 2017". 

  

DS Tovačov je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, která v souladu s rozhodnutím o 

registraci poskytuje sociální služby „domov pro seniory“ a „domov se zvláštním režimem“. Kapacita 

služby „domov pro seniory“ je 83 lůžek a kapacita služby „domov se zvláštním režimem“ je 67 lůžek. 

  

Sociální služby jsou zaměřeny na poskytnutí ubytování, stravy, pomoci při zvládání běžných úkonů 

péče  

o vlastní osobu, poskytování pomoci při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, zahrnuje sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Součástí poskytované služby je lékařská, 

zdravotní a ošetřovatelská péče.  

  



DS Tovačov poskytuje služby 6 uživatelům, kteří mají trvalý pobyt ve městě Přerově a nemají 

dostatečné příjmy na úhradu nákladů. Částka, která v letošním roce schází na pokrytí nákladů za 

poskytované sociální služby těmto občanům města, činí 75.222 Kč. Důvodem jejich žádosti o 

poskytnutí dotace je nedostatek finančních prostředků na úhradu nákladů poskytované služby.  

 

 


