
Zápis č. 21 

z jednání Výboru pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální 

začleňování, Zastupitelstva města Přerova, 

ze dne 9. května 2017 

P ř í t o m n i:   

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

Ing. Jan Slivka, Josef Nesvadba, Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková, MUDr. Jiří Hadwiger, 

Šárka Kajanová 

 

N e p ř í t o m n i: 

PhDr. Marcel Kašík 

 

H o s t é: 

Bc. Tomáš Navrátil, Mgr. Romana Pospíšilová, ThLic. Michal Umlauf, PhDr. Jiří Pospíšil 

 

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. Přivítání a seznámení s programem zasedání 

Mgr. Věra Vránová, Ph.D. 

 

2. Představení organizace: Maltézská pomoc, o.p.s. 

ThLic. Michal Umlauf 

 

3. Projednání materiálů do RM, ZM Přerova     

Odbor sociálních věcí a školství, oddělení sociálních věcí a zdravotnictví 

 

4. Informace Odboru sociálních věcí a školství 

      Mgr. Romana Pospíšilová 

 
5. Diskuze 

 

6. 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 

Představení organizace: Maltézská pomoc, o.p.s. 
 

ThLic. Michal Umlauf, vedoucí centra Olomouc 

- představil činnost organizace, současné působení v Přerově, a nové plány činnosti v Přerově. 

 

Byla vedena diskuze. 

 
K bodu 3:  

Projednání materiálu do RM, ZM Přerova 

 

1. Žádost o dotaci – Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, 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 15.000 Kč 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. 

 

Číslo usnesení  

VSOC/21/26/2017 

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

 

2. Kojetín - žádost o poskytnutí příspěvku na úhradu sociálních služeb 

 

Členové výboru schválili navržené usnesení: 
Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování podává návrh Zastupitelstvu 

města Přerova neschválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000 Kč městu Kojetín,  

IČ 301370, se sídlem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, na úhradu sociálních služeb v Kojetíně osobě, 

která v minulosti měla trvalý pobyt ve městě Přerově, a uzavření smlouvy o poskytnutí tohoto 

finančního příspěvku. 

Číslo usnesení  

VSOC/21/27/2017 

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

 

        



3. Žádost o dotaci - Jdeme Autistům Naproti z.s. 

Členové výboru byli seznámeni s tímto materiálem, který byl projednán a schválen  

na 68. schůzi Rady města Přerova, konané dne 27. dubna 2017. Rada města Přerova  

po projednání schválila poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč, usn. č. 2681/68/10/2017. 

 
K bodu 4:  

Informace Odboru sociálních věcí a školství 
Mgr. Romana Pospíšilová 
informovala členy výboru o:  

- Chemoprojektu (vyhlášeném výběrovém řízení) 

- připravovaném Seniorsymposiu, který se bude konat v říjnu 2017 

- pilotním projektu Psychosociálního centra v Přerově 

 

Byla vedena diskuze. 

 
K bodu 4:  

Diskuze 
PhDr. Jiří Pospíšil (zastupitel města Přerova, člen Komise Rady Olomouckého kraje - Komise 

pro rodinu a sociální záležitosti ROK) informoval členy výboru o posledním jednání komise.  

 

Paní předsedkyně se dotázala, jak to vypadá se sociální službou v Přerově – chráněné bydlení, 

odlehčovací služba - proběhla diskuze všech přítomných - podnět pro další jednání. 
 

K bodu 5:  

Závěr 

          Další jednání výboru se uskuteční   6. června 2017 v 15,30 hod. v zasedací místnosti 

Magistrátu města Přerova, Smetanova 7. 
 

 

V Přerově dne:  16. května 2017 

 

 

 

…………………………………………                                    ………………………………………… 

               Bc. Lenka Ulehlová                                                               Mgr. Věra Vránová, Ph.D., v.r. 

              organizační pracovník                                                                     předsedkyně výboru 

 

 

Přílohy: 

Prezenční listina 

 

Rozdělovník: 

členové výboru 

kancelář primátora 

tajemník Magistrátu města Přerova 

členové zastupitelstva 

hosté 

 

 

 



U s n e s e n í  

z  21. jednání Výboru pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální 

začleňování, Zastupitelstva města Přerova, 

ze dne 9. května 2017 

Usnesení k bodu 3)  

1) Žádost o dotaci – Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, 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 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. 

Číslo usnesení  

VSOC/21/26/2017 

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

2) Kojetín - žádost o poskytnutí příspěvku na úhradu sociálních služeb 

 

Členové výboru schválili navržené usnesení: 
Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování podává návrh Zastupitelstvu 

města Přerova neschválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000 Kč městu Kojetín,  

IČ 301370, se sídlem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, na úhradu sociálních služeb v Kojetíně osobě, 

která v minulosti měla trvalý pobyt  ve městě Přerově, a uzavření smlouvy o poskytnutí tohoto 

finančního příspěvku. 

Číslo usnesení  

VSOC/21/27/2017 

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

 

 

 

 

V Přerově dne:  16. 05. 2017                                                           
 

 

 

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

                                                                                                      předsedkyně výboru 
 


