
Pořadové číslo:  28/7 

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 12.5.2017 

Návrh pro 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 22. 5. 2017 

Zpravodaj:  Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Žádost o dotaci – Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, z.s. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Rodinné centrum 

Sluníčko v Přerově, z.s., IČ 66743516, se sídlem Sokolská 520/26, Přerov I - Město,  

750 02 Přerov, na „Provozní náklady RC Sluníčka v 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: 30.6.2017 

 

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) 

45,0 - 15,0 30,0 

4349 620 Ostatní sociální péče a 

pomoc ostatním 

skupinám obyvatelstva 

30,9 + 15,0 45,9 

 

 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

na své 68. schůzi konané dne 27. dubna 2017 usnesením č. 2682/68/10/2017 podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace uvedenému subjektu ve výši 15.000 Kč. 

 

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování 

na 21. jednání konaném dne 9. května 2017 podal návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

poskytnutí předmětné dotace. 

 

Odbor sociálních věcí a školství 

Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, z.s. (dále jen "RC Sluníčko") zprostředkovává vzdělávací  

a poradenské aktivity pro rodiče a děti, podporuje zdravé fungování rodin a pomáhá rodinám 

neúplným. Snaží se o aktivní využití volného času stráveného na mateřské dovolené,  

pomáhá maminkám s hlídáním a výchovou jejich dětí. V rámci Dotačního programu  

na rok 2017 byla RC Sluníčku schválená dotace ve výši 27.000 Kč (v oblasti volnočasové aktivity  

5.000 Kč, v oblasti kultury 22.000 Kč, v oblasti sociální a zdravotní nežádali. V případě,  

že by se organizace zapojila do tohoto programu v oblasti sociální a zdravotní, dosáhla by na částku 

15.000 Kč, tak jako obdobně posouzené žádosti). Vzhledem k tomu, že organizace zajišťuje naplnění 

aktivit rodinné politiky města, Odbor sociálních věcí a školství doporučuje organizaci podpořit 

částkou ve výši 15.000 Kč. 

 

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 za účelem poskytnutí dotace. Bude převedena část rezervy 

vyčleněná na individuální dotace a dary. Závazný ukazatel se nemění. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

RC Sluníčko bylo založeno v prosinci roku 1999 v Přerově (na ul. Želatovská 2). 

V dnešní době získalo RC Sluníčko větší prostory v areálu bývalé mateřské školy na ul. Sokolská 26  

v Přerově. Provozní doba je pondělí až pátek (od 9 do 12 hodin a od 16 do 18 hodin - od října do 

konce května). Větší prostory umožnily uspokojit více rodičů a jejich dětí, kteří chtějí aktivně strávit 

rodičovskou dovolenou. O chod RC Sluníčko se starají dobrovolníci z řad maminek pobírajících 

rodičovský příspěvek, které pravidelně docházejí na služby (1 krát až 2 krát za týden) a zajišťují 

bezpečný chod centra. Díky narůstajícímu počtu návštěvníků (přibližně 100 uživatelů měsíčně) se 

rodinné centrum snaží rodičům poskytovat zajímavý týdenní program a měsíčně uspořádává pro 

rodiny s dětmi rozmanité soutěže a setkání. 

  

RC Sluníčko požádalo dne 31. března 2017 o poskytnutí účelové dotace na provozní náklady v roce 

2017  

ve výši 45.000 Kč. Důvodem je nepřiznání dotace od MPSV na rok 2017, kdy poprvé od roku 2010  

nebyl jejich projekt podpořen a nemají dostatek finančních zdrojů na pokrytí provozních nákladů.  

 

 


